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Cooperatieve Winkelvereniging? 
In de gesprekken, die wij, in de tijd 

van onze krijgsgevangenschap met per
sonen van andere hedrijven hadden, 
werd o.m. veel van gedachten gewisseld 
over de organisaties, die diverse instel· 
lingen hadden ten hehoeve van hun 
personeel. 

De B.P.M.-ers, hijvoorheeid, ded~n je 
gewoon watertanden, als ze bet hadden 
over hun eigen zwemhaden societeiten 
f '] ' ' ; 1 mvoorstellingen en vooral.. ....... hun 

· \ *eratieve toko's. 

~u uit verschillende artikelen, die fu 
,De Uitlaat" · zijn v~rschenen is ge· 
hieken, dat het der directie menens is 
om meer aandacht aan bet weizijn van 
het personeel te gaan hesteden en dat 

· er zelfs een speciale afdeling zal komen 
voor de hehartiging van de sociale he
langen, durf ik wei met mijn ideeen 
voor de dag te komen. _ 

Coiiperolieve winkel 
lk vraag geen tennishanen en zwem

haden, maar wei een cooperatieve toko 
die in de dageiijkse hehoeften de; 
K.P.M.-ers zou kunnen voorzien en 
waar het hele personeel van zou kun
nen profiteren. lets in de geest van· de 
inkoopcentrale, die de ,Steenkolen
Maatschappij Parapattan" vroeger had. 
. ,Jlct is zeer wei mogelijk, dat de grote 
• Jrteurs het minder pleizierig zullen 
~inden, indien wij zelf artikelen gaan 
1mporteren voor ons uitgehreide perso
neel. Zij kunnen het hieruit voort· 
vloeiende veriies echter ten dele on
dervangen door een groothandels-kor
tin~ aan de eventueel te vormen 
K.P.M.-inkoopcentrale toe te s~an. ·Het 
is toch een l>ekend feit, dat employe's 
van de grote handelsfirma' s zelf ook 
niet de voile 100% winst op ~e van hun 
zaak gekochte artikelen hetalen. 

lnkoop-centrole 
lk heb voor de K.P.M. aan een cen· 

trale inkoop-afdeling gedacht, waarvoor 
de t·eeds bestaande diensten, zoals ,In
lmop·• en Magazijnsdienst" en C.D. de 
inkopen doen, teneinde bet personeei 
te .~aten ~ede-profiteren van de lagere 
p~IJzen, d1e de K.P.M. als grote afnemer 

betaalt, doch die verder zelf zorgt voor 
de distrihutie aan het personeei en wei 
zodanig, dat deze organisatie op de duur 
zi.:;h zelf geheei kfm hedruipen. In het 
hegiJ;J. zal steun van de maatschappij on· 
ontbeerlijk zijn. 

Ik heh gehoord, dat de prijzen van 
sommige artikelen -speciaal import- . 
artikelen~ 30% lager kunnen zijn dan 
wanneer zij langs de normale kanalen 
via importeur en tussenhandelaar wor· 
den vastgesteid. Ik spreek hier van nor· 
male tUden, gezien bet feit, dat wij mo
menteel zUn overgeleverd aan de ,black 
market". 

Eenzijdige menu·s 
In de eerste piaats denk ik hierhij 

aan voedingsmiddelen. Het is een feit, 
dat de K.P.M. veel doet voor het per· 
soneei, dat in het Logeergehouw ver
hiijft. Van deze zorg hlijven echter de 
gezinnen, die een eigen huishouden 
drijven, verstoken. Het is voor de huis· 
vrouwen een zware taak om enige af· 
wisseling in het dagelijks menu te hren
gen.· De officiele distrihutie zorgt niet 
eens voor het hoognodige en helemaal 
niet afwisseling. De mensen met . een 
eigen huishouden moeten die afwisse
ling to~ n~~ toe hrenge~ tegen ,black 
market· ·pri.Jzen, wat Brum meestal niet 
~an trekken. Het zou al een grote stap 
m de goede richting zijn, indien de afd . 
C.J?. voor de K.P.M.-ers met een eigen 
hmshouden de artikelen ter heschikking 
stelde, die ook aan het Logeergehouw 
worden verstrekt. 

Dat zal misschiel\. een extra mannetje 
kosten, doch zijn salaris kan zonder he
zwaar over de artikelen worden omge
slagen. Het gehuwde personeel met een 
eigen huishouden .zal de extra-kosten 
gaarne dragen. 

Andere behoeften 
Het gaat hier echter niet alleen om 

voedingsmiddeien. In deze tijd waarin 
vrijw~I iedereen alles wat hij he~at door 
de oorlog of de nasleep ervan kwijt is 
geraakt, hestaat letterlijk hehoefte aan 
alles. Wij hehhen geleerd om onze he
hoeften te heperken en oris te hehelpen, 
doch het wordt nu toch tijd, dat er naar 
wat meer comfort wordt gestreefd. 

Took voor de K. P.M. · 
Waar de K.P.M. met haar huiten

landse vertegenwoordigingen, vele rela
ties en eigen verhindingen, wei in een 
zeer voordelige positie verkeert ten op· 
zichte van andere hedrijven, zou er op 
dit gehied prachtig werk kunnen wor· 
den verricht voor haar personeel. . 

Met mij zullen dan ook ongetwijfeld 
velen hopen, dat voor ~it onderwerp de 
helangsteiling der directie zal kunnen 
worden gewekt en de uitvoerhaarheid 
van hovenstaande ideeen op korte ter
ll!ijn in heschouwing wordt genomen. 

Dringende noodzook 
Wij weten wei, dat de politieke situa

tie grotendeels oorzaak is van de trage 
vooruitgang in deze gewesten, de uiter· 
mate hoge prijzen en het tekort aan 
achier aile producten. Evenwel: twee 
voile jaren na de oorlog Ieven wij n6g 
_practisch aan de rand van de hescha
ving. V ooral voor de minder goed gesa
larieerde is bet een dri11:gende noodza. 
kelijkheid, da! de werkgever te z~inen 
behoeve ingrUpt en doet '\Vat mogelijk is 

_ om enige verlichting te hrengen in de 
huidige situati~. . 

Ik zou in de eerste plaats een heroep 
wiHen doen op de chef C.D., omdat de 
extr'a-werkzaamheden, verhonden aan: 
een distrihutie-organisatie, in eerste 
instantie op ziin schouder zullen neer
k?n~&n ~n omdat hij als deskundige op 
d1t geh1ed de aangewezen man is om 
deze aangelegenheid ter hand te nemen. 
Ongetwijfeid zal onze actieve chef C.D. 
g~arn~. de eerste stoot geven; doch ge
lei~e,~IJk zou een ,Personeeis-Coopera· 
ratle het werk van hem moeten over· 
nemen. 

Belangstellende leden van het perso· 
neel, laat Uwe gedachten hierover eena 
gaan en laat Uwe ideeen horen. 

* 
Naschrift Redactie: 

deL. 

De redactie h~eft -gemeend om aan 
het artikel van de beer de L. -wat . 
ze · tegenwoordig noemen- ,priori- 1 



2 

teit te· moeten verlenen". Het onderwerp 
is daarvoor uiteraard belangrijk genoeg. 
Daarom doet het de redactie ook veel 
genoegen aan het bovenstaande ,uit 
de beste bron" te kunnen toevoegen, 
dat de voorbereidingen voor deze 
aanvullende distributie ree'ds in eeo,n 
vergevorderd stadium van voorbereir.> 
ding verkeren. Direct nadat de kwes· 
tie ter kennis was gebra~ht van direc
tie en P.Z. is men begonnen de practi· 
ache uitvoerhaarheid ervan te over· 
wegen. , Want dat is het voomaamste 
punt in de gehele . geschiedenie. De 
principiele noodzaak van de maatregel 
wordt door de directie en P.Z.· erkend 
en men kan ervan verzekerd zijn, dat 
van die zijde niets ongedaan zal wor
den gelaten om te komen tot iete, zoale 
door de heer de L. is voorgesteld. Er 

ONDER ONS-
Ook deze maand . heb ik weer 8een plaat! 

JJoor lange verhandelingen in deze rubriek, 
maar ik wil toch nict Langer mecr uitstellen 
een paar dingell te zeggen, die regelrecht be· 
trekking hebben op de toekomst van ,De Uit
laat". Misschien, dat ik daar later nog eens in 
wat uitgebrei&ere vorm _op terug kan komen. 

W at ik zeggen wil, betreft de positie van ,':f)e 
Uitlaat" in onzc maatschappij, zoals ik die denk. 
In de. laatste jaren is men' in de grotere Neder· 
landse bedrijven eindelijk ook meer aandacht 
gaan bestedcn aan de betrekkingen tussen werk· 
gever en tverkneme1·. Over dit onderwerp zijn 
in vroegere nummers van ,De Uitlaat" van de 
hand van de adjunct-chef N.D., de heer Wyte• 
rna, in zijn neven.functie van hoofdredacteur 
van , De Uitlaat", enkele belangrijke verhande
lingell verschenen. Ook zijn hierover lange 

Dit is no. -9 • tweede jaargang van 

be UITLAAT 
Personeels- en voorlichtingsorgaan 
van de · N.V. Koninklijke Paket
vaart-Maatschappij. 

• 
Ovemame nit de inhoud van dit 

- blad · is slechts ·geoorloofd met 
bronvermelding. 

• 
Aile etukken, ,De Uitlaat" be· 
treffende, te adreseren: 

Aan de Redactie van 
,De Uitlaat", 
p/a K.P.M., 

BATAVIA,C. 

• 
Oplaag: 3500 exemplaren 

zit echter meer aan vast dan men zo 
oppervlakkig wei. ziet. Op het ogenhlik 
wordt, naar goed-Hollandse traditie ,de 
kat uit de boom" gekeken, omdat de 
Nederlandse zniveringsactie, _die op 20 
Jnli j.l. een aanvang nam, allerlei 
.perspectieven heeft geopend, wat be
treft aanvoer nit het achterland. De 
heer Post, zojnist van een nitgestrekte 
dienstreis ternggekeerd, ontdekte b.v., 
dat de pr~jzen van verschillende arti
kCien in Makassar aanzienlijk lager 
wareno dan hier in Batavia. Maar wie 
zegt, dat men straks nit het achterland 
nog niet goedkopei; zal kunnen aan
voeren? 

Verder is daar natuurlijk de kwestie 
van de technische nitvoering, waarvoor 
men b.v. al een distributie-kaart, die. 
aan deelhebbers zal worden verstrekt 

nota's .aan de directie geschreven, die voor een 
groot deel- naar ik vrees - zijn tereclltgeko
men in de map voor de zeer-interessante stuk· 
ken. Ik zal mij voorlopig niet begeven op het 
brede 'terrein van de algemene personeelszorg, 
die slechts · een onderdeel is van het gchele 
vraagstuk. Hiervoor kan ik vc':'wijzen naar de 
reeds in dit orgaan verschenen bijdragen , van 
mr, De Koe, chef P.Z., die zijn artikele11reek! 
over dit onderwerp trouwens nog hoopt voort 
te zetten. 

- lk wil het dus alleen hebben over ,De Uit
laat''. Het al dan niet doen uitgeven van een 
huis-orgaan door de directic van een bedrijf 
is een van de vele factoren van een personeels-

politiek. Enkele grote bedrijven in ons land 
. en de overzeese gebiedsdelen houckn er weZ 
een huisorgaan op na. Snmmige zijn heel mooi 
van uitvoering elt inhoud, zoals b.v. l!et maand
blad van. de Nederlandse Spoorwegen, andere 
zijn nauwelijks de moeite van het aan- c11 
inkijlcen waard. Vau ,De Uitlaat" is oruler 
leiding van Ve[schillende mensen uit het 
KP.M.-bedrijf een orgaa11 gema!lkt d'l-lt onder 
al die andere bedrijfs-publicaties h~lemaal zo;11 
gek figuur niet slaat. Als hoofdredacteur heb 
ik met ,,De Uitlaat" van hen een ·vollcdig op
getuigd schip overgenomenoo 00 •• 00. 

Tot' dusverre heette ,De Uitlaat" een ,voor
lichting.~· c11 verbindings-orgaan voor het per· 
soneel". Laat ik eerlijlc bekennc11, dat ik ge
loof, dat de klemtoon daarmee een beetje ver. 
keerd heeft gelege11, dat ck voorlichting tP.veel 
en de stem van het personeel te wcinig plaats 
heeft gekregen. Wie de omslag van deze ,Uit
laat" bekijkt, zal opmerkcn, dat de ondertitel" 
is veranderd in ,personeels- en voorlichtings
orgaan". Dat is overigens slechts de uiterlijke 
indicatie van wat ik er innerlijk van wil pro
bercn te maken. 

Teneinde aile misvattingen maar gelijk te 
voorkomen: ,De Uitlaat" wordt geen kanker· 
blaadje, waarin iedereen, dlie gegronde dan wel 
ongegronde lclach_ten heeft of meent te hebben, 
maar van leer kan trekken tegen maatschappij, 
directie, diensten, chefs of ondergeschikten. 
JYoch zal ,De Uitlaaf' door de directie kunnen 

en waarop zij in de toekomst even
tueel de artike1en zunen knnnen ko
pen, heeft ontworpen. Een en andf;r is 
echter tentatief en het blote feit van 
het ontwerp van deze distribntieka~rt 
betekent dns nog geenszins, dat er nu 
ook spoedig een distribntie zal komen. 
De hele zaak is voor de heer Post 

een geweldige ,head-ache", maar hij 
is redelijk genoeg om in te zien, dat 
wat onvermijdelijk is ook moet ge· 
henren. En dat deze wijze van hulp 
aan het personeel, dat niet op andere 

wijze wordt verzorgd, onvermijdelijk 
is~ zal niemand dnrven ontkennen. Het 
is echter even onvermijdelijk, dat men 

aan zulk een project niet hegint, voor 
men het van aile kanten heeft bekeken. 
En daar wordt nu aan gewerkt. 

worden gebruikt' om een nadT algemene opinie 
onredelijke maatschappij-politiek te populari
seren, 

Personeels-organen kunnen nooit geneemnil
delen zijn, die alle !cwalen in een oedrijf ver· 
helpcn. Maar een goedJ personeelsorgaan kan 
veel bijdragen tot het scheppen van die geestes· 
gestcldheid onder de geemployecrden, die een 

ndoclzakelijke voorwaarde is voor het slagen 
van elk programma ter verbetering van de be-

treldcingen tussen werkgever en werknemer. 
De taak van :ulk een orgaan is daarom meer· 
voudig. Hct dient als spreektrompet van de 
directie en zet als zodl-!nig de bedrijfspolitiek 
van een maatschappij duidelijk en volledig uit
een, opdat onder het personeel de wens ontsta 
om aan cle uiwoering van die politiek mede te 
werken, omdat het wcet, waarv66r en waaraan 
het werkt. Verder dient het orgaan bij te dragen 

tot de goede geest onder het personeel en het 
wegnemen van wrijving tltssen diensten en per
soneel. Dit is het beroemde cliche van de 
,familic", die een bedrijf wordt verondersteld 
te vormen en waar toch meer in zit dan som· 
mige mensen wel denken. Daarom moeten de 
kolommen steeds open zijn voor hetgee~ 
personeel meent te moeten z~ggen en te ~ 
becritiseren. V erder moet een personeels-orgaan 
de JJersoonlijke ambitie aanwakkeren door 
melding te maken van promoties, goede pres. 
laties, jubilea e.d. 

lie zal niet ingaan op het technische gedeelte 
van een personeelsorgaan. W at de inhoud van 
,De Uitlaat" betreft: daarvoor ben ik aileen 
verantwoo4delijk. Dat eist een grote mate van 
vrijheid van liandelen die ik van de directie 
gclukkig verkreeg, toJn zij mij ·met de samen· 
stelling van ,De Uitlaat" belastte. Zo bestaat 
van nu af aan bij ,De Uitlaat" het redactie· 
gelreim. 

W at dJ e z e ·,Uitlaat" betreft: de oplage is 
met 500 tot 3.500 opgevoerd. Een tvoord van 
dank past aan de Grafische Raad, die het be· 
lang van ons orgaan heeft willen inzien en de 
papier-toewijzing vergrooue, 

De medewerking blijft stijgende, heel hard 
zelfs. Het wordt heus gebiedend, dat wij weer 
tweemaal per maand gaan verschijnen .... 

J. B. B, 



Van geachte zijde ontving de re· 
dactie van ,,De Uitlaat" een bij
drage, waarin naar aanleiding van 
enige recente ernstige gevallen van 
malaria, welker vermoedelijke in
fectie-haard op Priok zou zijn ge
legen, de suggestje werd geopperd 
om ten bP.hoeve van niet-w:achtheh
hende officieren der binnenliggen
de K.P.M.-schepen op korte termijn 
50 hedden aan het Logeergehouw 
toe te voegen, althans do'or andere 
gas ten. van , Java's beste en goed

·koopste hotel" te doen vrijmaken. 
De suggestie is uiteraard prijzens

waardig~ doch gezien de vele voet
angels en klemmen, verbonden aan 
het tegenwoordige huisvestings
vraagstuk, heeft de redactie ge
meend de kwestie vooral te moeten 
onderwerpen aan het oordeel van 
de medische dien,..st. 

Hieronder volgt in hoofdlijnen de 
betreffende hijdrage en de opmer
kingen, naar aanleiding daarvan 
door ·!Jr. Van Leent gemaakt. 

De inzender verwijst naar vroeger b e
staande regelingen, waarhij niet-wacht
h ebbende officieren van op Priok bin
nenliggende schepen . irr het Logeerge
bouw konden vertoeven . Hij meent, dat 
het infectie-gevaar voor malaria o_p 
Priok thana groter is dan voor de oorlog 
en aangezien er nu zo gemiddeld 10 
schepen per dag binnenliggen, zouden 
ongeveer 50 officieren nodeloos aan 
malaria zijn blootgesteld. Het laden en 
lossen . van schepen duurt bovendien 
thans veellanger dan vroeger. Daardoor 
ook het verblijf op Priok, hetgeen he
h alve dat· 'he.t hygienisch-gevaarlijk is, 
.primerend op de algemene geest zou 
~erken. 

De oplossing ligt, volgens inzender, in 
het maken van ruimte in het Logeerge· 
bouw; welker oorspronkelijke hestem
ming - wat hij noemt- ,aan het ver
wateren is", omdat een aantal kamers 
~in of meer permanent is hezet door 
walpersoneel, al dan niet met gezin. Hij 
meent, dat het desondanks mogelijk zal 
zijn om 50 bedden voor doortrekkende 
scheeps-officieren vrij te maken, o.m. 
door aile gezinnen te dwingen naar een 
andete woongelegenheid te zoeken. Vol
gens inzender zijn velen aan het gemak
kelijke leventje in het Logeergebouw 
gewend, zodat de stimulans onthreekt 
om eigen accowodatie te vinden . Tev. 
aanzien van de kansen op het vinden 
van zulk een woongelegenh~id is inzen
der optimistisch.' 

LoGEERGEBou·w 

Geleidelijk zou op deze wijze een 
aantal hedden vrijkomen, waarvan 
...:_voorlopig bij toerheurt- door offi. 
cieren van · te Priok liggende schepen 
gehrui_k zou k~nnen worden gemaakt. 

lnzender voorspelt, dat doorvoering 
van deze maatregel ~een gunstige uitwe~
king zal hehhen op het moreel vim de 
mensen. 

• 
Tot zover de voomaamste feiten, ver· 

vat in de hijdrage. 
Dr. Van Leent, hiertoe door de redactie 
aan~ezoch), sprak de menin!! uit. dat h'et 
malaria-infectiegevaar op Priok thans 
niet groter is dan h .v. in 1937. Malaria 
heeft zich, volgens hem, over de gehele 
archipel verhreid. Zij heeft ook de stad 
Batavia allang bereikt, hoewel infectie
gevaar in de stad zelf misschien iets 
kleiner is dan op Priok. Dr. Van Leent 
is daarom van mening, dat meer dan 
iets anders prophyllaxe gestreng moet 
worden doorgevoerd. V erhlijf in het Lo
geergebouw, hoe aangenaam misschien 
op zi:chzelf ook, geeft slechts een mi
nieme v:erkleining van de ·kans op infec· 
tie. Bovendien moet, volgens de dokter, 
ook h et soci:ial gevoel spreken jegens de 
equipages, die er toch wat het langdu- . 
rige verblijf op . Priok beireft, even he
roerd voorstaan als de officieren. Er zou 
dus, om geheel grondig te zijn, een 
avond-evacuatie uit Priok moeten: wor
den georganiseerd en dit zou een enorm 
behuizingsprohleem scheppen, dat bo· 
vendien eeQ. regeringszaak is. 

Uiteraard noemt dr. Van Leent het 
Logeergehouw een zegen, niet aileen 
voor de m_!lntschappij, doch ook voor de 
walwerkers, die er wonen en zodoende 
vrij worden gehouden van dagelijkse, 
huishoudel~jke heslommeringen, waar
door zij zich kunnen wijden aan het wel
zUn van het varend personeel met een 
inten siteit, die -volgens de dokter
anders niet van h en zou kunnen worden 
geeist. Desondanks meent de dokter: dat 
velen met hun gezinnen het Logeerge
bouw zouden verlaten, indien het huis
vestingsprobleem in de stad niet zo nij
pend ware. 

En toch is er wei wat te doen in de 
richting van de suggesties, als door in
zender geopperd, nl. door verandering 
van de grote polikliniekzaal in een 
slaapzaal. 

· De dokter meent, dat b et vrijmaken 
~an bedden zodoende t6ch kan worden 
georganiseerd. Hij erkent, · dat zulk een 
maatregel een gunstige uitw~rking zal 
hehhen op het moreel. 

• 

De redactie meen.de puhlicatie van de 
gedane sup;gesties zeker te moeten he· 
vorderen. Zij gelooft geenszins, dat hier· 
mede de discussies over het onderwerp 
zUn ~eeindigd en verwacht vooral van 
de zijde van h et varend personeel, voor 
wier welzijn de ~eachte inzender zich 
op de hres heeft geplaatst, wel enige 
reacties. 

Ala haar eigen mening meent de re
dactie te moeten . uitspreken, dat het 
probleem p;eenszins zo ·eenvoudig is als 
inzender het heeft gesteLI. Het inruimen 
van plaats in het Logeerbonw kan ook 
zonder de door hem voorstelde maatre· · 
gelen - dat zegt de dokter tenminste
wel geschieden, doch daarmede wordt 
om te beginnen al bet vervoer van en 
naar Priok helast op een wijze, die waar· 
schijnlijk in de huidie;e sitnatie niet 
verantwoordeliik is. Over dit vervoer 
nl. heeft de redactie de meest haarstrau
bende verhalen geh oord omtrent gezag. 
voerders-met-vier-strepen-op, die met de 
duimen op Molenvliet v66r het Logeer· 
gehouw een lift naar Priok proheren te 
krijgen. Bovendien is het voor de redac
tie nog a!ln twijfel onderhevi<r of niet 
vele officieren van hinnenliggende · 
schepen het betrekkelijke comfort van 
hun eigen hut aan hoord verre zuHen 
verkiezen hoven h et ongerief _van liften 
naar B atavia en terug naar Priok, on• 
danks h et misschien ietwat grotere ma· 
laria-gevaar in de haven. 

H et zal echter interessant zijn verdere 
gezichtspunten te vernemen. · 

.. Dokter van ~nt neeft de Ieiding over• 
genomen van de GenreskundiRe Dienst op 7 
.Tuni jl. van Dokter Wcynen. die op 10 .TunJ 
jl, m et Europees verlof is vertrokkcn". 

Ik heh getracht de fakkel voort te 
drag en 

die 't voorgeslacht mi5 in de handen gaf. 
Ik heh vertrouwd en in Qnwetendheid 
vergat ik na te vragen 
wat de betekenis wel was : 

0, Heer, waarom · gaak Gij mij zoveel 
' smart te dragen. 

Ik droeg het als de vurige flamhouw 
dcr onaeweten menselijke driften. 
een heidens vuur dat op deed lichten 
de grotten van mijn aards bes.taan: 

0, Heer, waarom heh~ Gij mij deze 
weg doen gaan. 

Nu is de fakkel helder vuur 
dat ik moet overgeven aan het · nage-

slacht 
in de gewisheid dat ook zij niet zullen 

wat de betekenis· wei was: 
vragen 

0 , Heer, op 't uur dat mijn verscheiden 
slaat 

Ge_ef mij de kracht mijn kruis te dragen. 
10 Juni '47. 
Tegelberg VAN L:&~NT. 3 
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WHARFIES!! 
Op deze wijze worden zij tweemaal 
schadeloos gesteld, · eenmaal voor het 
blote feit, dat zij moeten werken, de 
tweede maal omdat er die dag toevallig 
geen werk is. Maar we zijn er nog niet! 
Want zelfs zonder zich op het werk te 
melden, kunnen de ,wharfies" aan· 
spraak maken op de 12 shiHings, altbans 

U weet waarschijnlijk wei, dat met 
deze familiaire naam in Australie de 
mannen worden hedoeld, die voor een 
hedrijf als het onze onmisbaar zijn: zij, 
die de schepen · beladen en lossen, de 
havenarbeiders. 2;ij is een afkorting van 
,wharf-labourers". Overigens moet U 
dat ,bel aden en 'lossen" niet te letterlijk 
nemen. Ret zou misschien beter zijn om 
te zeggen, dat zij de schepen niet be. 
laden en niet lossen. Dat zij daarin uit. 
stekend slagen, blij)d wei uit de critiek, 
~ie in de Australische pers periodiek op 
hun activiteit -pardon: non-activiteit
verschijnt. · 

Het is "rdet m'n bedoeling om com
mentaar te leveren op de in de Austra
lische pers evenzeer gelaakte weiger
achtigheid dezer heren om mee te bel
pen het uitgemergelde lndonesie en 
deszelfs bewoners zo snel mogelijk weer 
op de been te heipen, noch op het feit, 
dat zij vooraf hierin een daverend succes 
hehben geboekt. Het zou niets helpen 
en past bovendien niet in het kader van 
ons orgaan. 
. Ik wil wei trachten om U -lreknopt

een inzicht te geven in de manier, waar
op de ,wharfies", met absolute negatie 
van · het helang ;van hun eigen land en 
dat van practisch de hele wereld, hun 
persoonlijke belangen op de voorgrond 
weten te schuiven. 

Hadden in 1938 de Australische ha
venarbeiders gemiddeld 4% dag nodig 
om een schip met 5.000 ton lading te 
behandelen, nu doen zij hetzelfde kar
weitje in 13 dagen. Zijn er nu misschien 
zoveel minder arbeiders dan tien jaar 
gel eden? Zijn de werk-ploegen kleiner 
dan 1938 en is het daaruit wellicht te 
verklaren, dat zij nu per dag hoogstens 
2/

3 
van het werl~ verrichten, dat zij in 

dat jaar dag afdeden? lntegendeel. 
De verklaring ligt in de beslissingen 

van de ,Waterside Workers Federation" 
(federatie van Havenarbeiders) waar
van ·zo goed als aile ,,wharfies" lid zijn 
en die voor li-aar leden zorgt als een 
moeder voor haar pasgeboren kind. 
Misschien zelfs nog beter ......... 

De ,wharfies" mogen zich niet teveel 
vermoeien, Ze moeten kortere werktij. 

den hebben. Ze moeten zo weinig moge
lijk overwerk doen. En ze mogen vooral 
geen 2 karweitjes op een dag doen. Ala 
ze klaar zijn met het hun opgedragen 
werk aan een luik, mogen ze niet naar 
een ander Juik over worden gezet, ook 
al hebben ze die dag maar een paar 
uurtjes ,gewerkt". Daar komt nog bij, 
dat de heren zelf het werk-tempo be
palen, dat gemeenlijk zeer langzaam is. 

Het e~tra-oponthoud voor de schepen, 
dat hieruit voortvloeit, doet · er weinig, 
of Hever gezegd, helemaal niet toe. 

W erd v66r de oorlog in de haven van 
Sydney 20 uur per dag gewerkt ....:..uiter
aard door verschillende ,gangs"- nu is 
het ~antal werkuren maar 14. Momen· 
teel blUven oceaanschepen ongeveer 
driemaal zolang in de Australische ha· 
vens ala voorheen. Afgezien van de 
schade, die op deze wijze aan de scheep· 
vaart (en indirect aan de overziese han
del en het Australische publiek) wordt 
toegebracht, heeft deze ,go-slow"-poli
tiek enorme opstoppingen in de havens 
tengevolge, die de zaak slechts verer· 
geren. 

V anzelfsprekend zijn ook de Austra
lische kust'\_aartschepen de dupe van de 
werklust der ,wharfies". De kustvaart
maatschappijen hebben de Australische 
premier onlangs Iaten weten, dat zij met 
de huidige tarieven niet langer in staat 
zijn om hun schepen in de vaart te hou· 
den, in verhand waarmede zij toestem~ 
ming vroegen om de tarieven na heein
diging van de regerings-controle ( dat 
was op 30 1 uni ji.) te mogen verltogen. 
Deze verhoging zou ongeveer ander· 
half millioen Australische ponden per 
jaar belopen. Zij motiveerden dit ver-. 

. zoek met verwijzing naar het feit, dat 
- de voor-oorlogse verwerkingskosten van 

8% shilling waren gestegen tot 14 shil
ling. Behalve de ,go-slow"-politiek 
spelen in deze kosten-vermeerdermg de 
lonen een grote rol. Teneinde te voor· 
komen, dat in sl~ppe tijden de ver· 
diensten teveel achteruit zouden gaan, 
werd een basisloon v:ari £ 5.10.- per 
week vastgesteld. Op zichzelr is dit een 
j!:Oede sociale maatregel, doch de teer• 
hartigheid werd vermoedelijk wei een 
bee•je te ver gedreven, toen men daar
op nog een toeslag van 12 shillings. per 
dag toekende voor z.g. ,attendance-mo· 
ney". Dit geld word uitgekeerd, wanneer 
de mann en zich komen 'mel den voor het 
werk, doch die dag niet nodig zijn~ ..... . 

BIJ DE TEKENINGEN 

· in Melbourne en Adelaide. Daar worden 
de ploegen, die voor de volgende dag 
niet zijn ingedeeld, de avond tevoren 
daarvan per radio op de hoogte gesteld. 
Heerlijk 'bij de radio zitten wachten, en 
tegelijk geld verdienen, want door deze 
radio-mededeling· verkrijgen zij zonder 
meer het recht 'op het ,attendance
money"...... Zo kon het in de laatste 
week van April jl. gebeuren; dat ,wharf· 
ies'' te Melboume, hehalve een· basis· 
loon van meer dan £ i8.- voor het ge· 
durende die week verrichte werk, nog 
een toeslag van £ 1.14.- toucheerden 
voor ,attendance-money". 

Vele ,wharfies" in Sydney verdienen 
meer dan £15.- (f.l20,- tegenwoor· 
dige valuta) per week. Voor een Zon
dagstaak van 8 uren wordt maar eve. 
tjes £ 4.-10 (ongveer f. 35,-) b~ 
taald. .... . Een 30-urige werkweek, ver
deeld over·S avonden van 17.00 tot 23.00 
uur, brengt £ 9.1.10 (ongevee; f. 75,
op. 

Moet ik er nog bij vertellen, dat de 
stuwadoors geen enkele zeggenschap 
hebben over de toewijzing. van de be
nodigde ploegen? Zij hebben maar te 
accepteren, wat hun wordt toegewezen •. 
Het enige recht, dat zij hebhen, is dat 
zij een ,;gang" mogen · ontslaan wegens 
plichtsverzuim. Maar dat doen ze niet 
gauw, omdat ze die dag geen andere 
ploeg ervoor in de plaats krijgen. De 
mogelijkheid is bovendien niet uitge· 
sloten, dat zij de volgende dag diezelfde 
ploeg krijgen ........ . 

Het is dus niet he1emaal onbegrijpe
lijk, dat de ,.wharfies" deze, hun bevoor
rechte positie met hand en tand verdt 
digen. 

Ik zal U maar niet meer cijfers voor· 
zetten. Dit onte<!eno:eageliik lucratieve 
baantje van ,.wharfy" mocht U eens te• 
veel aantrekken en wij hebben ons per· 
soneel te hard nodig. 

G.B. 

De laafste froepenreis van het m. s. ,Boisevain", Aprfi-Mei 1947. 

Hierbij dan nog twee tekeningen van soldaat met de Nederlandse hezetting van de papier· 
Snellemans, De volgende maand hopen wij de fabrieken te Padalnrang (bij Bandoeng) en te 
laatste twee te plaatsen. Een daarvan was in Letjes (Oost·Java) nu binnenkort de papier• 
kleuren vervaardigd, die wij echter niet zodanig aituatie wat gemakkelijker gaat worden. Er is in , De Uitlaat" kunnen reproduceren. 

Het is nog niet. gelukt om papier te krijgen dul! ~og hoop voor hen, 'die ~~rwa_chten • bet 
voor het afdrukken van de boekjes: Verschei· hoekJe te zullen ontvangen. Eerl1Jkhe1d geb1edt 
dene aanvragen zijn echter al bij de redactiel .de redactie er echter bij te zeggen, dat die hoop 
binnen en netjes 1Jenoteerd. Misschien, dal Jklein moet zijn. 
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INDONESIE'S -ZEEVISSERIJ 
In dit uitgestrekte eilandenrijk, waar

van Multatuli de gevleugeld geworden 
· woorden heeft gesproken, <fat het zich 

,daar. om de evenaar slingert als een 
gordel van smaragd", is de zeevisserij 
door de eeuwen heen een belangrijk 
middel van bestaan voor zijn millioe-
neu.bevolking geweest. Het totale ge· 

. hied van de archipel, met inbegrip van 
een ook voor kleinere schepen bereik
bare oceaanstreek langs de kusten van 
Java en Sumatra, bedraagt om en nabij 
de 4.000.000 vierkante mijlen. Daarvan 
neemt land ruim 1.000.000 vierkante 
mijlen in, zodat er ongeveer · 3.000.000 
vierkante mijlen water-oppervlak over
blijft. Het is interessant om vergelij-

·'-kenderwijze even te vermelden, dat het 
oppervlak van de door aile West-Eu
ropese Ianden beviste wateren ongeveer 
1.500.000 vierkante mij len bedraagt 
(waarhij niet gerekend de New Found
land-gronden). Het visgebied van Jn. 
donesie is dus dubbel zg groot. 

Dit uitgestrekte zee-gebied is nogal 
verschiliend van aard en wordt in vier 
groepen verdeeld, nl.: 

a. de oceaangebieden langs de 
W estkust van Sumatra en de Zuidkust 
van Java; 

b. de J avazee-gebieden lange de 
Noordkust van Java, de Zuidoostkust 
van Sumatra en de Zuidkust van Bor· 
neo, grotendeels met · een modderkust 
.en troebel water. · Deze gebieden strek· 
ken zich uit van de Zuid-Chinese zee 
af tot in Straat Malakka en tot in de 
huurt van Makassar; 

c. De zeeen met helder water ten 
Oosten en met inbe~rip van Straat 
Makassar, de gehele Molukken en de 
Kleine Soenda-eilanden; 

d. het zeegebied van Nieuw-Guinea, 
dat voor een deel weer uit modderkust 
bestaat. 

De door de bevolking toegepastc 
vis-methodcn lopcn in de vcrschillende 
gebiedcn zeer uiteen en zijn aangepast 
aan de omstandighedcn en gegrond op 
een eeuwenlange ervaring. In hoofd· 
zaak bedrijft de bevolking kust-visserij, 
met weliswaar eenvoudige hu!pmidde· 
len, doch met grote kennis vari zaken. 
Het deel der vissers (en dat is mecr dan 
de helft) , dat in zee-visserij zijn hoofd· 
middel van bestaan vindt, bestaat uit 
goede vaklieden. Uiteraard zijn zij niet 
zo gespecialiseerd als b.v. de Europese 
vissers. 

Vis is een belangrijk onderdeel van 
de volksvoeding Een van de redenen 
is, dat v!ees in de meeste gevallen der
mate duur is, . dat het in het grootste 
deel van de archipel buiten het bereik 
van de massa is. Vlees komt niet voor 

op het dagelijkse menu van de Indo
nesier, behalve bij bijzondere gelegen· 
heden, zoals slamatans en dergelijke. 

De visproductie van Java wordt ge
scpat op 100.000.000 kg zeevis en on
geveer 22.000.000 kg uit de brakwateren 
(vooral in de buurt van Batavia en Si
doardjo) en de zoetwatervijvers in_ de 
Preanger. Daarnaast werd op Java in 
1940 49.000.000 gezouten vis gei'mpor
teerd (voornamelijk uit Siam en Indo
china,) plus 20.000.000 kg vis en 
15.000.000 kg trassi uit Bagan Si Api· 
a pi (Sumatra), plus ongeveer 10.000.000 
kg uif de overige Buitengewesten en · 
7.500 000 vis-in-blik. (Over het alge
meen kan men aimnemen, dat deze cij
fers ongeveer de helft zijn van het ge
wicht der vis in levende toestand. · 

Alles hij elkaar kwam de consump
tie van Java in 1940 dus op ron~ 
300.000.000 kg vis neer, wat voor een 
hevolking van circa 50.000.000 een ver· 
bruik van 6 kg per .hoofd betekent. 
Verge!ij kenderwijze zij opgemerkt, dat 
in Engeland het visverbruik per hoofd 
ongeveer 25 kg en in Japan ze!fs 50 kg 
per hoofd hedroeg, waaruit dus wei 
hlijkt, dat de <l,Onsumptie op Java ~og 
helangrijk kan worden opgevoerd. 

De medaille heeft trou~~ns nog een 
keerzijde. De uit het huitenlar.d ge· 
importeerde vis vertegenwoordigde in 
1940 een waarde van circa 10.000.000 
gulden. Dat kan de regering · aan vis
import nu niet meer hesteden in ver
hand met de benarde deviezen-positie. 
Het gaat er dus om de vis-vangst te ver
hogen, niet aileen om aan de noodza
kelijke import te ontkomen, doch ook 
om het verbruik per hoofd der hevol
king op te voeren. Dat betekent, dat 
de voor-oorlogse productie minstens 
moet worden verdubbeld, zodat zij over 
een jaar of twintig ongeveer 1 milliard 

De train rijdl weer I 
Nu het beheer van de spoorwegen 

in de omgeving v.an Batavia als gevolg 
van de Nederlandse politionele actie 
weer in handen van de Staatsspoorwe· 
gen is gekomen, is het verkeer tussen 
Priok en de stad er wei iets gemakke· 
lijker op geworden. 

Per kennisgeving aan het personeel 
te Batavia en Priok is de voorlopige 
dienstregellng. reeds bekend gemaakt. 
Er zijn n' ·treinen heen en weer en ze 
stoppen aile voor de deur van ons 
1egenwoordige hoofdkantoor. Deze trei
nen zijn een uitbreiding van de dienst· 
regeling, die tot dusverre voor werklie
den-treinen · gold. Of deze dienstregeling 
h m wo1 den gehandhaafd·, hangt a£ van 
de vraag, of er voldoende electrische 

kg zou hedragen. Tot de meest nood
iakelijke maatregelen, die men in dit 
verhand denkt te nemen, hehoren uit· 
hreiding van het aantal vaartuigen, het 
vistuig en vissers en voorts het geven 
van een goede voorlichting op visserij
gebied, gericht op verbetering van de 
vis·techniek. Uithreiding van het aan• 
·tal vaartuigen stuit in verhand met ma
teriaalgebrek op grote moeilijkheden. 
Tenslotte heeft de lndonesische visser 
niet zijn .,Paatje" Den Hartog, die he
trouwbare houten vaartuigen voor hem 
uit de grond kan stamp en . ....• Volgens 
een ruwe schatting is hijna de helft 
van het aantal vis_sersprauwen, dat voor 
de oorlog in de wateren van deze ai·chi
pel opereerde, verloren gegaan. De ra
vage was vooral erg op Celebes en in 
de Molukken, waar de oorlog overheen 
daverde. Het vis-materiaal - netten · 
etc. - dat nog is overgebleven is in 
hoge mate versleten. 

Met het wetenschappelijke visserij
onderzoek is al'weer eeq begin gemaakt. 
Het lnstituut voor de Zeevisserij te Ma· 
kassar heeft 4 40-tons trawlers uit A'll 
tralie gekregen. In de Molukken zi]IP 
verder twee visserij-stations, nl. te Aer 
Tembaga in het no01·den van de Mina
hassa en Halong bij Ambon. Aer Tem· 
·baga heeft al drie motorboten voor de 
visvangst. Er komen nog 10 motorhoten 
bij. 

Vis is' in lndonesie nooit op grote 
schaal geconserveerd. Voor de oorlog 
waren er een paar kleine fabriekjes in 
Banjoewangi en in Tandjoeng Loear 
(Lombok). Zij hehheu het werk nog 
niet hervat. Blik is duur en schaars en 
kost deviezen . . .... Men bepaalt zich nu 
tot het zouten of hevriezen. Voor het 
transport van gekoelde vis hoopt men 
de heschikking te krijgen over enkele 
vriesschepen. 
-.,~) -D~ g~gevens hiervoor zijn ontleend aan 
ecn in December vorig jaar door Drs. C. J, 
Bottemanne gepubliceerd boekje , Het lndisola 
Zeevisserij-prohleem". 

energie kan worden geleverd. De cen· 
trales Kra: iak en Oebroeg nabij Buiten
zorg zijn '~eliswaar ,intact" in handen 
van de Nederlandse troepen gekomen, 
doch bij een nader onderzoek is geble· 
ken, dat er heel wat helangrijke onder• · 
delen zijn verdwenen, o.m. koolhorstels, 
die pas na maanden uit Holland kun· 
nen komen. · 

Lebaran-voorschotten 
Aan de bij de K. P.M. werkzame 

Mohammedaanse lndonesiers zal ter 
gelegenheid van de Lebarari (Moh. 
Nieuwe Jaar) op 17 Augustus a.s. een 
ha~ve maand loon als voorschot wor
den uitgekeerd met een maximum van 
f 100,-. terug te hetalen in ten hoog· 
sle 6 maandelijkse termijnen. 



AAN DE BALlE 
PERIKELEN VaN EEN PaSSaGE-EMPLOYE . - ' 

Het werk aan de halie is een sport 
voor ons, baliekluivers, een sport om 
een schip vol te Iaten vertrekken. Dat 
gaat dus zo: je boekt passagiers tot je 
aile couchettes hebt hezet, daarna schei 
je d'r mee uit en vertrekt je schip vol. 
Dat denkt U maar! Mis e~enwel! 

Als het allemaal zo eenvoudig was, 
zou de maatschappij geen hoofd-em
ploye's bij de passage nodig hebben, 
noch een adjunct-chef of een chef-van· 
dienst. Juist omdat het zoveel voeten in 
de aarde_heeft om een schip vol· te Iaten 
vertrekken, h eh · je die mensen nodig, 
Er komt nl. zo wel het een en ander 
kijken, voor er een schip 'is vertrokken, 
en vol natuurHjk. • 

· De toestond nu 
Op het ogenblik is de toestand zo, dat 

"<(""'pntzettend veel meer passagiers zijn 
~h er gelegenheid is ·om te reizen. De 
lndische luchtmacht helpt zo hard mo
gelijk mee om de passagiers te ver
plaatsen, maar kan het aanbod ook bij 
lange na niet aan. Bovendien raken ver· 
schillende vliegtuigen zo langza~erhand 
,uitgevlogen" ~ V ervangend materiaal is 
er nog r.iet. Dit vervoer va!t dus ook 
op de schepen - en natuurlijk in de 
eerste. plaats op ons-- terug. 

Ik zal U even een indruk geven van 
de toestand op 1 Juli jl. Op die datum 
waren alle schepen voor de eerstkomen· 
de drie weken al volgeboekt. Mooier 
kou het dus al niet. En U denkt natuur· 
lijk, dat de mensen aan de halie dus 
die drie weken met hun armen over el
kaar kuunen gaan zitten. Weer mis. Nu 
heginnen de rooeilijkheden pas. Want 

, een dag komt er een passagier, of 
·• en we liever een passagieresse nemen, 
om het verhaal wat aantrekkelijker te 
maken. Deze jongedame krijgt dus te 
horen, dat de boten voor de eerstk:omen
de drie weken al vol zijn geboekt. Daar
op lacht ze beminnelijk, omdat ze denkt, 
dat wij haar voor de gek houden. Als we 
dan met klem volhouden, dat we het 
heel ernstig menen, komt het klassiek~ 
verhaal van een zieke moeder, waar zij 
dringend heen moet hijvoorheeld, of van 
de vacantie, die ze hier in Batavia heeft 
doorgehracht en die nu om is, zodat ze 
voor die en die datum terug moet zijn. 
Het kan ook geheuren, dat het woord 
,gezinshereniging" aile twee je oren te
gelijk binnendringt. 

De procedure 
Dan vragen ,\rij: ,Hebt U telefoon?" 

De jon~edame lacht nog heminnelijker, 

doch wordt ontnuchterd als we haar dan 
zeggen, dat we haar wel zullen ophellen. 
als er plaats is, of dat ze anders maar 
eens moet komen hor~, of er voor een 
bepaald schip nog afhoekingen zijn ge· 
noteerd. · . 

Een gesprek met een passagier he
weegt zich gemeenlijk lange meer za.Jre. 
lijke lijnen en begint meestal met: . 
,Wanneer hebt U plaats voor mij naar 
Soerahaia ?". 

Antwoord van de halie: ,De eerate 
drie weken niet, meneer". 

Vraag van d~ passagier: ,Maar U 
kunt mij toch wei ergens inschuiven?". 

Antwoord van de halie: ,Nee meneer, 
wij hoeken slechts in volgorde van bin
nenkomst van passage-aanvragen". 

Meestal is de passagier dan wei zo 
pienter, dat hij het over een andere boeg 
gooit en zegt: , Maar er zijn toch wel 
eens afhoekingen? Kan ik dan oiet in
vallen?". 

.Procedure is overigens hetzelfde ala 
ten aanzien van de passagieresse: tele· 
foonnummer of nog eens komen horen. 

De ene passagier(esse) raak je na· 
t,uurlijk gauwer kwiji dan de andere. 
Voor het ogenblik althans, want je bent 
hem (haar) nog lang niet kwijt, In die 
weken komt hij (zij) · telkens weer ho
ven tijdens het -afboeken, bijboeken, af. 
boeken, bijboeken. 

Vrijheden 
We hebberr een grote mate van vrij

heid aan de balie, in zoverre, dat het 
boeken van passagiers niet verloopt val
gens de aangegeven lijst. Een passagier 
n aar Hollandia heeft maar eenmaal in 
de vier weken van hier een goede aan· 
sluiting op Makassar en hij (zij) gaat 
dus voor iemand, die bijvoorheeld oiet 
verder moet dan Makassar, want die kan 
wei een weekje later gaan. 

Natuurlijk hebben we een heel zwak 
hart voor de gevallen van gezinshereoi
ging. De meeste van ons hehben in dat
zelfde schuitje gevaren of varen er nog 
in, Wij zijn dus van mening, dat er in
derdaad alles moet worden gedaan om 
vrouwen en kinderen zo spoedig mage·· 
lijk door te zenden naar hun mannen 
en vaders. Soms verminde_!:'t de sympa· 
thie voor zo'n geval ineens, als we horen, 
dat de hetreffende echtgenote liever in 
Holland zou zijn gehleven ...... .. . 

Een volgende maal hoop ik U nog 
wat meer van ons werk aan de balie t e 
vertellen. · 

BALIEKLUIVER. 

SCHEPEN :KOSTEN 
o TEVEEL * 

Waarom moet een schip 2% maal zo
veel kosten als voor de oorlog, terwijl de 
prijsstijging sedert 1939 in vele andere 
industrieen en artikelen niet zo groot is 
eri de kosten van levensonderhoud 
(Indone5ie vermoedelijk niet meege· 
teld! - Red.) oiet dienovereenkomstig 
zijn gestegen? Alles kan verklaard wor· 
den met statistieken, als je maar weet, 
hoe je er mee om moet springen, maar 
dat verandert niets aan het feit -dat 
scheepshouwers en -eigenaars bezig· 
houdt en heiden betreuren- dat ache· 
pen te veel kosten. -

Het bouwen van schepen is voor een 
groat ded een onderdelen-industrie en 

· de prijs, die de scheepsbouwer aanlegt, 
is zeer afhankelijk van de kosten der on· 
derdelen, die hem door aannemers wor• 
den geleverd. Doordat het werk in de 
scheepsbouw-industrie ~;o verspreid is; 
is het moeilijk om op dezelfde wijze toe· 
zicht te houden op de arbeiders ala in de 
meer gecomprimeerde fahriek en ala er 
geen wil om te werken is1 is het nergene 
gemakkelijker om de lijn te trekken 
dan op een werf. De 44-urige weFkweek 
(in Engeland) heeft een vermindering 
van 3/ .ne in de wekelijkse productie 
tengevolge gehad, alsmede een dien· 
oever eenkomstig strijging in de kosten, 
omdat het nauwelijks IQOgelijk is om 
op een werf de 3 uren per week in te 
hal en. 

Het hlijft echier een feit, dat de 
scheepshouw-prijzen omlaag zullen moe
ten, zodra de werkelijke concurrentie· 
-nationaar of intemationaal_:_ zich 
ontwikkelt en het is goed, . indien de 
scheeps-eigenaren en -bouwers op dit 
punt · hlijven hameren: Aile redelijke 
mensen h aten voortdurende herhalin· 
gen, maar er is geen andere keus wan
neer men een dergelijk feit er bij de 
arheiders in de scheepshouw-industrie 
en de regering er in wil stampen. Voor• 
lopig is er echter weinig kana, dat de 
prijzen omlaag zullen gaan, minder kana 
zelfs dan in de overeenkomstige periode 
na 1914-18, omdat Duitsland als con· 
current uitgevallen is en- de Duitse 
scheepshouw-prijzen toen een helang·· 
rijke factor in de situatie vormden. 
Zweden is volgehoekt voor vjer jaar en 
het schijnt bovendien, dat de Zweedse 

. prijzen ook omhoog zullen gaan na de 
recente loonsverhoging van 6% over het 
gehele land. De Zweedse industneel 
mag theoretisch gesproken zijn prijzen 
niet verhogen, maar ongetwijfeld zal hij 
wei middelen vinden om. dit verbod te 
omzeilen. 

*) Uit ,,The Motorship". 7 
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SCHEPEN 
De methode om levensmiddelen in 

carton te verpakken en dit dan te he· 
smeren met een vochtdichte, soms ook 
gasdichte, laag van kunsthars, heeft 
zich tijdens de oorlog in de V. S. op 
grote schaal ontwikkeld. Men heeft 
dit proces geleidelijk ook gehruikt voor 
machinedelen, die dan, nog in de olie, 
omgeven worden door een harde lak- · 
laag, welke door openritsen snel kan 
worden verwijderd. Thans is men bezig 
met ongeveer tweederde deel van d~ 
oorlogsvloot, dat moet' worden opge
legd, _netjes en mestvrij in te pakken . 
door hestrijking met harshoudende 
verf. v erwacht wordt, dat dit nieuwe 
·procede· het metaalwerk gedurende 20 
jaar zodanig zal conserveren, dat in 
die tijd geen onderhoud van hetekenis 
noodig zal zijn, terwijl bij onverhoopte 
noodzaak de gehele vloot _weer in een 
ma~nd bedrijfsklaar kan zijn. Op deze 
wijze zullen op non-actief worden ge· 
steld: vijf slagschepen, drie slag· 
kruisers, negen zwate kruisers, tien 
Iichte kruisers, vijf zware en vijf lich· 
te vliegdekschepen, 30 moederschepen, 
109 torpedo-jagers, 54 onderzeehoten. 
vele landingsvaartuigen etc., hij elkaar 
,the 16th Fleet" genaamd. Ook zal te 
zijner tijd nog een 19de vloot dienover· 
eenkomstig warden hehandeld. 

De ,verpukking" 
De schepen zijn in verschillende 

plaatsen ondergehracht. Zij 'verden ver
deeld in ,groepen"; van elke groep is 

een schip hewoond. Aile metaalopper· 
vlakken zijn schoongemaakt, gedeelte
lijk g~zandstraald en geverfd, terwijl 
ruinien, tanks etc. luchtdicht zijn af· 
gesloten. Automatische , compressoren 
hlazen droge Iucht door het schip via 
de hrandleiding en op plaatsen, tot 
waar deze Iucht onvoldoende kan door· 
dringen, zijn pak.k.en met sillicage] 
neergelegd. 

De kontjes erof 1 
Grotere instrumenten of machine· 

delen aan dek, welke }>ezwaarlijk in 
de ruimen kunnen worden geborgen 
(zoals kanonnen, zoeklichten, lieren, 
torpedohuizen) , bekleedt men met een 
luchtdichte plastische laag, terwijl de 
opgesloten Iucht droog wordt gehouden 
door middel van siHicageL Door een 
venster kan men dan de vochtigheids· 
toestand op een hygrometer aflezen. Op 
het dek wordt rondom het te hekleden 
object een ring aangebracht van L-ijzer. 
Nadat scherpe punten en hoeken door 
kussentjes onschadelijk zijn gemaakt, 
wordt over het geheel een netwerk van 
bandijzer gelegd en hierop de verf· 
spuit gericht met zeer lage luchtdruk 
(2- 3 atm.) De plastische massa komt 
nit een soort douche-vormig mond· 
stuk in draden en hiermede wordt het 

- geraamte spinneweb-achtig hekleed. De 
volgende laag wordt dan gespoten m et 
4-5% atm. luchtdruk, ditmaal m et 
materiaal, dat stP,rk krimpt hij het dro· 
gen, waardoor een dichte ,paklaag" 
wordt verkregen .. 

en een .Antwoord ... 
De hcer J. R. J. van Ravesteyn, Ie stuurman 

en waarnemend·gezagvocrder van de Rengat 
was niet de enige, die over radio's schrecf (zie 
Juli-Uitlaat). Het onderwerp is ook aangerocrd 
in cen brief, die de redactie ontving van de 
beer A. W. P. Roozen, stuurrnan van bet m.s. 
Atjeh. Hun heiden zal bet genoegen doen te 
verncmen, dat wij de kwestie der radio's ter 
kennis hebben gcbracht van de afdeling Per· 
soneel s-Zorg, alias Personele Zaken, alias P.Z., 
die er thans aandacht aan besteedt en van wie 
wij binnenkort nadere mededelingen kunnen 
verwachten. hoewel uiteraard geen toczeggingen 
kunnen worden gcdaan. 

De heer Roozen schrijft verder over de wen· 
selijkheid van mecr lcctuur voor de opvaren· 
den, vooral lccs-portefeuilles, die in de thuis· 
havens zouden kunnen worden geruild en die 
de ' bekendste binnen· en buitenlandse tijd. 
schriften plus een stuk of wat romans zoudcn 
rnoeten bevatten. Ook deze suggestie hebben 
wij aan P.Z. voorgelegd. Er zijn cchter om 
vele rcdenen rnoeilijkhcden aan vcrbonden : in 
de eerste plaats deviezen en verder het grote 
verlies aan actualiteit, .orndat de tijdschriften 

zolang onderweg zijn naar Indie, als ze ·uit 
Amerika en/ of Engeland moeten komen. P.Z. 
vindt het echter een goed idee, waarvan echter 
eventueel de uitvoering wei op ietwat beschei
dener schaal zou moeten plaatshebben dan de 
heer Roozen zich voorstelt. · 

Huisvesting is een onderwerp, dat men al 
elders in deze ,Uitlaat" brcde)ijk besprokcn 
zal vinden, in verband met het Logeergebouw. 
De heer Roozen · vraagt in zijn brief nl. betere 
behartiging van de . belangen dcr opvarenden, 
die naar een woning zoeken en door hun 
voortdurende a(wezigheid daaraan zelf niets 
kunnen doen. Als er van bet boofdkantoor een 
circulaire uitgaat, waarin wordt medegedeeld, 
dat er ergens woningen bescbikbaar zijn, vist 
een opvarende aftijd achter bet net. Wij zullen . 
op de gedeeltelijke ontruiming van het Logeer· 
gcbouw ten behoove van doortrekkenden na bet 
dcsbetreffendc artikel in dit nummer niet nader 
ingaan. Van de zijde van P.Z. vernam de re· 
dactie, dat het vraagslnk der huisvesting voor 
zeevarendcn met het hoofd van de lmmigratje· 
dienst is opgenomen, teneinde namen van echt· 
~:enoten op wacbtlijiten te krij~:en, met voor· 

Brie- dlk 
In de regel kan met drie spuitlagen 

worden volstaan, waarhij elke laag een 
andere kleur verkrijgt; hij hespuiting 
moet dan steeds de laagste laag voile· 
dig worden gedekt. Bij elkaar zijn deze 
drie Iagen ca. 3 mm dik, terwijl de he· 
kleding hestand is tegen tamelijk ruwe 
behandeling, doch met' een mes kan 
worden doorgesneden. Een vierkant gat 
wordt opengelaten, waardoor de dam· 
pen van het oplosmiddel worden weg
ge~lazeri. Later w~rdt dit gat gedicht 
met tran,sparant .,vinylite" .. 

Aangezien hleek, dat krachtige zon· 
nebestraling de hekleding aantast, 
volgt voor huitenwerk nog een deklaag 
met aluminiumpigment. Daarna is het 
huidje hestand tegen t~mperaturen tot 
75° C; bij lage temperaturen (- 35° C) 
woi·dt het materiaal wat bros, zodat 
een groot brok nit h et want vallend ijs 
schade kan veroorzaken. De trekvast· 
heid hedraagt na een uur ongeveer 50 
kg/cm2 en na 24 uur het duhbele hier
van. Op de duur neemt de vastheia: 
nog toe tot 140 kg/cm2, met een hre4 
rek van 200%. 

De kosten 
De kosten van het ,inpakken" der 

16de vloot worden op 5% milliard 
dollars geschat, hetgeen weinig is in 
verhouding tot de aanschaffingswaarde, 
indien men tenminste niet let op h et 
verouderd raken van de oorlogsschepen. 

Bij de genoemde kosten ~oeten jaar· 
lijks nog worden gevoegd 3.8 n:iilHoen 
dollar voor onderhoudswerkzaamhe· 
den, afgezien van bewakingspersoneel. 

-SPR. 
Overgenomen uit ,,De lngenieur" van 27i9/46). 

lopige domicilie b et Logeergebouw . . Daar.t:. 
verlopen er altijd nog wel cen paar maarsdcn, 
die kunnen worden gebruikt om huisve~ting te 
zoekcn. De afdeling P.Z. meent echter, dat er 
verder wci~ig ann ~an worden gedaan. ~ 
slaagt er met eens m om het walperso.J 
gehecl onder te brengen. W at betreh bet met 
declnemen van de K.P.M. aan de buisvestings
organisatie te Soerabaja, kan de rcdactie de 
heer Roozcn mededelen, dat de agent alda·ar 
reeds is geinstrucen] om zich van een stem in 
die commissie tc verzekeren. · 

En wat betreft het Logeergebouw: daarin 
wonen tharn; 74 lcden van het walpersoneel en 
31 van het varend personeel, plus 5 doortrek· 
kende families, decls wachtend op buitenlands
of evacuatie-ver1o£. Die situatie is uiteraard 
niet stabiel en het ene ogenblik is er mcer 
plaats dan het andere. Intussen is door dr. Van 
Leent het voorstel gedaan om de polikliniek 
te veranderen in een slaapzaal, waardoor er 50 
plaatsen voor doortrekkenden bescbikbaar 
zullen komen. 

De redaf'tie had de door de H eer Roozen 
voorgebrachte suggesti es na overle~ met P.Z. 
in een brief kunnen beantwoorden. Zij meende 
cchter, dat de verschillende on.derwerpen . van 
vold9endc algemeen belang waren om ze te 
publicere~ en iedere belangstellende te Iaten 
weten, dat zij de voile aandacht van de betref· 

- fende afdclingen hebben. ]. B. B. 



~lit be oube boos 
Een oud-stuurman der K:P.M., 

die in 1906 op het s.s. Bantam 
heeft gevaren, heeft voor ,De 
Uitlaat" wat herinneringen opge· 
haald over dit in 1884 -gebouwde 
2300 BR.T. metende schip. Wie 
klaagt daar over de tegenwoordige 
accomoda tie op reis._ .... ._.? 

Oorspronkelijk hestemd voor het 
passagiersvervoer naar Holland voor 
de maatschappij ,Phoenix" werd het 
s.s. Bantam in 1893 door de K.P.M. van 
de Nededand-Indische Stoomvaart~ 
Maatschappij overgenomen. 

Het heeft nog tot 1916 voor onze maat
schappij dienst gedaan. Daama werd 
het verkocht aan de ,San Peh Steam 
Nav. Co." te Shanghai en herdoopt In 
Shinfoo. In 1930 was het nog steeds on· 
der die naam in de vaart. 
_ De passagiers-inrichting, ,welke toen 0 ~uteur er in 1906 op ':_'Oer. nog ge;. 
heel intact was, hestond uit 20 twee· 
persoons le-klasse hutten in het achter· 
schip met een lange tafel in het mid
den. De hutten waren eenvoudig, doch 
ruim; kooien hoven eikaar met een 
trapje om in een hovenkooi te komen; 
dichtklaphare wastafel met ·Iampetkan· 
nen en een spiegel erboven; kan· 
delahers voor kaarsen in cardanus· 
ringen opgehangen, nog uit de tijd, 
dat er nog geen electrisch Iicht was. 
Verder onder de heneden-kooi twee 
laden. 

De 2e-klasse hutten waren mid
scheeps ingericht voor 4, 6 en een zelfs 
voor 8 passagiers. 

In het achterschip hevond zich een 
kast voor het scheepsarchief. Daar wa· 
ren nog vele joumalen uit de tijd toen 
{Y', Bantam voor de ,Phoenix" en de 
~I.S .M." voer. . 

Q 
LANG EN SMAL 

·Bet schip was In verhouding tot de 
lengte zeer smal, waardoor de diep· 
gang volheladen 23 voet hedroeg. 
De maximum-snelheid was 11 mijl. Een 
dubbele hodem ontbrak en aileen voor 
en achter waren waterdichte schot· 
ten. De machine was van het com· 
pound-type, waarvan de lage-druk-cy· 
linderkast z6 groot was, dat daar ge
makkelijk een tafel met vier stoelen in 
geplaatst konden worden. Machine en 
schroefas waren van -een zware con· 
structie. Bet aantal omwentelingen 
bedroeg bij voile kracht ongeveer 55. 

Het schip had stokankers met aan 
weerszijden kat· "CD visdavits. Dat doet 
denken aan het sprookje van de gezag· 
voerder, die de stuurman op de hak · 

toeriep: ,Is het anker al gevist?". 
Repliek: ,Nog niet, de kat zit er op". 
Dupliek _ van de kapitein: ,,J aag dat 
dekselse beest er dan toch af! ! ". · 

Maar goed : het sein, dat het anker 
was gevist en dat dus door middel van 
het zwem!ijntje het vishlok was inge
pikt, was tevens het moment, waarop 
,langzaam voo1:uit" werd gegeven. 

, Volle kracht" werd pas hevolen, na
dat het anker in het valpatent {ijzeren 
kettingen met sliphaak, hevestigd aan 
jackstays aan dek) was opgehangen. 
Kat: en vislopers werden via een voet
blok naar de voor-winch geleid. 

ALARMKANON 
Op de bak bevond zich ook het 

alarmkanon, dat op contractuele lijnen 
werd gebruikt om aar,komst op en ver· 
trek van een reede kenbaar te maken. 
De loop werd gevuld met zwart kruit 
en aangestampt , met oude <iappen en 
andere rommel. Door een loot op het 
zundgat te houden, werd de lading tot· 
ontploffing gebracht en zag men na het 
afgaan van het schot de Iappen door de 
Iucht zweven. De tijd tussen het afgaan 
van het schot hij aankomst en vertrek 
bepaalde de ligtijd. Was deze b.v. co_n· 
tractueel zes uur en kon het schip eer
der verfrekken in verband met de te 
hehandelen lading, dan hracht de 
Agent al -hij voorbaat een ,vergun
ning tot vervroegd vertrek" van de 
plaatselijke autori\eit ~ede. Van het 
tegenover gestelde, een ,lastgeving tot 
verlaat vertrek" werd slechts zeer zel
den gehruik gem~akt. 

Winches met ketting laadreepen, af· 
gewerkte stoom buitenboord. Want op 
talreep. Voormast ingericht voor ra, 
die nog wei aan boord was, maar niet 
werd gehruikt, omdat de zeilen 
ontbraken. Bij gunstige wind werd nog 

- wei gebruik - gemaakt van de beide 
kluivers om het schip hij zeegang rus· 
tiger te doen liggen. Brug- en campag
nedek waren door middel van een loop· 
hrug aan stuurboord met elkaar ver· 
bonden, zodat telkens als het achter
luik werd gebruikt, deze loopbrug aan 
de achterzijde over het luik werd ge· 
legd. De stuurstangen liepen van het 
brugdek rechtstreeks naar het campag
ne-dek en waren niet via de achterkuil 
geleid. Ret gevolg was, dat in iedere 
haven waar luik 3 werd gehruikt, 
S.B .. en' B.B.-stuurstangen moesten wor· 
den verwijderd. 

MOLASSE· MALAISE 
Op een reis naar Calcutta met vloei· 

bare molasse in hlikken in de onder-rU:i
me~, bleek zoveel molasse nit de blikken 

te zijn gelopen, d.at de ond.erste tieren 
drijvende waren. Om nu deze losse mo· 
lasse uit het schip te verwijderen, wer
den de winchpompen gehmikt. Aan 
iedere winchkop bevond zich ex:cen· 
trisch een nok, waatlop een pompstang 
met plunjer werkte, in de geest dus 
van .een waterpomp op een boerenhof· · 
stede. De plunjer werd in een pijplei
ding gebracht, die van het dek tot he· 
neden in het ruim liep, met een aftak· 
king naar huitenboord. Door de winch 
te Iaten draaien, werd de plunjer in 
heweging gebracht en de molasse nit 
het ruim naar de aftakking huiten 
boord gepompt, waar het product door 
de ontvangers der lading in vaten werd 
?pgevangen. 

TALl API. ...... . 
Ten gerieve van de r~kende manne

lijke passagiers (de dames rook ten 
to en nog niet!) stonden op a parte ~a· 
feltjes op het campagnedek de koperen 
hakken met de onmishare ,tali api" 
opgesteld, lange rechte stangen onge
veer 30 em larig en 2 ·em dik, die 
smeulende werden gehouden om er 
pijp of sigaar -mee aan te steken, 

~ ......................... , .... --o~.~ I WEER TWEE GERIDDERDEN I 
I 

De tweede stuurman der K.P .M. I 
W.C.L. Nuver, Ltzl der Konink· 
lijke Marine Reserve, thana ver· 

-~ bonden aan het Directoraat der ~ 
Luchtstrijdkrachten te Scheve-
ningen is benoemd tot Ridder in 

l de Orde van Oranje Nassau met ~ 
de Zwaarden, wegens zijn :rpoedig 
optreden hij de hescherming van 

~ de vrouwenkampen in Midden· ~ 

1
-J a~~t dezelfde onderscheiding l 

is hegiftigd de employe van de \ 

I 
Civiele Dienst, J. A. v. d. Vliet, I 
wegens in krijgsgevangenschap 
hetoonde heldenmoed. 

I Ook de redactie van ,,De Uit· I 
laat" sluit zich volgaame aan bij 
al diegenen, die de heren Nuver 

I en v. d. Vliet reeds hebben ge· ' 
lukgewenst. l 
;cr=rr ~ ..__, ........,.., • ....._____,~~ 

:::/) anktet uiji n!, 
Mevr. A. E. B. Oeges-Haas verzocht 

de redactie van ,De Uitlaat" om haar 
,,heel hartelijke dank aan allen, die 
door h elangstelling, vriendelijkheid eri 
steun de eerste, voor mij zo huitenge
woon moeilijke dagen, hehhen verlicht", 
over te hrengen. 11 
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Jap moet zijn . prooi ·loslaten presteerd, werd ons later pas duidelijk. 
Om met zo'n onwi.Cig stelletje werkvolk 
Z'o'n prestatie te leverlm, moet je een 
engeien-geduld hehhen. Ik was m'n ge· 
duld na een week al kwijt. De hele dag 
tussen die Jappen te zitten valt · niet 
mee en alsmaar te horen: ,Very' dif· 
ficult'. 'I see; (maar ze zjen niets!) en 
'Sorry'. Maizuru is altijd een zwaarver· 
sterkte, gehei.me oorlogshaven g€1; 
weest, zodat die kerels nooit met hui
tenlanders in aanraking waren geweest 
en dus zeer slecht Engels spraken en 
verstonden. Of ze deden maar zo. Mijn 
pet diep a£ voor Kees van Keulen" . 

Het s.s. Reael, dat begin Juni te Kobe 
doot de Amerikaanse hezettings·autori· 
teiten officieel werd overgedragen aan 
luit. generaal W. "Schilling, hoofd van 
de Nederlandse Mi!itaire Missie in J a· 
pan, is via de Philippijnen, Makassar 
en Soerahaia na een afwezigheid van 
veie jaren in de thuishaven, Tandjong 
Priok, en daarmede in het K.P.M.· 
hedrijf teruggekeerd. Het schip .werd na 
de Amerikaanse hezetting v-an Japan in 
de marine·hasis Maizuru (West-Hondo) 

_ · aarigetroffen in een toestand, die iedere 
heschrijving eigenlijk tart. 

Vele moeilijkheden 
Er is heel wat water over de dam 

gestroomd, voor onze maatschappij 
haar schip weer in handen had. Om te 
heginnen moest van wai eigenlijk een 
wrak was een hehoorlijk schip worden 
gemaak~, onder toezicht en Ieiding van 
de heer C. van Keulen. die -zo schrijft. 
ons de hoofdwerktuigkundige De 
Kleyn- hij dit proces zelf hijna tot 
een wrak is geworden. Toen Kees van 
Keulen met zijn ploeg onwillige, atom· 
me, sissende en kopkrahhende J appen 
van de Reael dan eindelijk weer een 
schip had gemaakt, deed zich de vraag 
voor, hoe men het naar lndie moest · 
krijgen. Aanvankelijk zou er een J a· 
pause crew op zUn gezet, maar generaal 
MacArthur vond het niet · in over· 
eenstemming met <!_e waardigheid van 
de K.P.M. om zo'n stel verlopen en 
sahoterepde Jappen op zo'n mooi schip 
t~ Iaten varen. Dus werd op 12 April 
met de M erak (tot Makassar) en verder 
met de TjibatJ,ak een etat-inajor naar 
Japan gestuurd onder gezagvoerder 
Ben Poeder. Hulp kon daarhij van 
Amerikaanse zijde niet worden verleend 
en de K .P.M.-hemanning moeet ~lies 
zelf meenemen, tot en met heddengoed 
toe. Die hemanning had -zo echrijft 
kapt. Poeder ons- v66r haar vertrek 
een . paar drukke dagen. Prioviandlijsten 
moesten worden nagegaan, medicijnen, 
komaliewant, onontheerlijke inventaris
artikelen en instrumenten meegesleept 
en niet te verge ten: drukwerken, tot 
Q6 en conduitestaten voor kok en hot· 
telier toe. Bovendien hestond de kane, 
dat het schip op de thuisreis Bal!lhac 
(Philippijnen) zou moeten aandoen 
voor een expertise van het wrak van 
ons m.s. Majang, waarvan men eigeiilijk 
niet eens precies wist, waar het zat. 
Enfin, de etat-major had hij vertrek 
naar J apan 312 kisten provisien en 
dranken hij zich. Op de T jibadak yoe
ren 1400 Jappen thuis, die door de 
gezagvoerder de .hele reis werden ge· 

· De Reael· terug 
hruikt om het schip schoon te hon~;len. 

De schode 
De ecli.ade, die de Reael tengevolge 

van de Japanse gemeenschappelijke 
welvaart heeft geleden, is dermate om
vangrijk, dat met de opsomming ervan 
een hele ,Uitlaat" zou kunnen worden 
gevuld. We zullen daaraari dan ook 
maar voorhij gaan. De grootste han· 
dicap was het weinige en hovendien 
slechte materi~al, ·pius het heroerde 
weer. De eerste proeftocht werd op 26 . 
April gemaakt en mislukte wegens de 
vele gehreken in de machinekamer 
volkomen. De herstelkosten, aanvanke
lijk geraamd op 9 millioen yen, .waren 
inmiddels al opgelopen tot 36 mi!Iioen 
yen en toen de hoel klaar was, was dit 
cijfer al tot hoven ·de 40 millioen yen 
gestegen. Typisch Japans werk: alles 
minderw<!&rdig van kwaliteit. 

En nu zul!en we hoofdwerktuigkun
dige De Kleyn maar ·weer a an het 
woord Iaten: 

,De indruk, die we daar in de haven 
van Maizuru kregen, was wei ve.rras· 
send. Daar zag je temidden van oude 
J apanse oorlogsschepen en andere 
schuiten een echte K.P.M.·stomer, de 
Reael. Ik dacht direct: 'Dat hehhen die 
Jappen 'em netjes gelapt'. Maar toen 
ik Kees van Keulen eens aankeek, 
kwam ik direct al tot de conclusie, dat 
hier van een wrak een hehoorlijk schip 
was gemaakt en van Van Keulen _een 
wrak. W,at hij in die.maanden heeft ge· 

• 

En De Kleyn vervolgt: 
,Na e~n vierdaags groot survey van 

de American Board of Surveyors de 
(tweede) proeftocht, die hehoorlijk 
slaagde. Maximaal 108 omwentelingen, 
ll.47 mijl, 1.230 A.P.K. Met de slechte . 
kolen konden we niet hoven de 11% 
kg stoomdruk komen. · Een Jap, die 
eigenlijk wei graag had gezien, dat de 

• hoel nog in elkaar tuinde, omdat het 
schip toch alweer van ons was, merkte 
over de .eerste proeftocht nog op: ,,... 
firemen plenty steam'. 'Yes'. ze
wij ,but no horsepower' (nl. maar 671 
I .P.K) . 'I see', zei de Jap, maar hij 
snapte er geen laars van". 

De thuisvoort 
Op 29 Mei vertrok de Reael van 

Maizuru naar . Kobe, waar nog een 
heetje deviezen werden ingenomen in 
de vorm van 1.500 ton -lading voor 
lndie. Een paar. dagen oponthoud, o.m. 
vanwege de officiele overgave door ge· 
neraal Tansey (militair commandant) 
aan generaal Schi!ling, met doop van 
het schip door mrs. Tansey met de • 
gehruikelijke fles champagne, waarna 

De formele overgave van de Reael. 



K. P. M. - Nieuws 
- Te Samarinda is op 25 Juni ·om 

half zeven 's avonds brand uitgehroken 
aan hoord van een der motorhoten in 
heheer hij de havenmeester. Z.ij lag met 
nog drie andere vaartuigen gemeerd 
aan de steiger achter het kantoor van 
de havendienst. Het vuur greep snel 
om zich heen en hinnen een half uur 
waren twee motorhoten (de XH 520, 
vroeger ,Walik" en de XH 1017, vroe
ger ,Ancy?') vrijwel geheel in vlammen 
opgegaan. Van de XH 531 (vroeger 
,Atlantic") hrandde de hovenhouw 
gedeeltelijk af, doch zij kan nog wei 
worden hersteld, in tegenstelling tot 
de eerste twee, die ais verioren moeten 
worden heschouwd. Het vierde vaartuig 
wist zich door handig manoeuvreren 
tijdig in veiligheid te stellen. 

Het hovenstaande hericht kwam net 
te-laat voor ons Juli-nummer. 

• 
- De Swartenhondt is zonder pas· 

sagiers naar Hongkong vertrokken, 
waar het schip, indien er voldoende 
materialen heschikhaar . zijn, tot olie-
stoker zal ~orden omgehouwd, · 

• 

pensioen, zo schrijft de ,Uitlaat" corres· 
pondent. uit de Leeuwenstad. De· heer 
Sandt kwam op 29 Mei 1918 in dienst 
der maatschappij. HiJ werkte geduren
de de oorlog bij de T.D. in Sydney en 
werd na de J apanse capitula tie ~aar 
~ingapore gezonden om onder moeilijke 
omstandigheden de belangrijke T. D. 
weer op te houwen. Niet in het minst 
heeft hij, daarhij een rem gevonden in 
de delicate arheids-verhoudingen en de 
talloze kleine stakingen, waarvan Chi
nese machine-fahriekjes handig gebruik 
maakten om voor kleine reparaties 

· enorme bedragen in rekening te bren-
gen. ' 

De redactie van ,De Uitlaat" sluit 
zich gaarne aan hij ·de wens van de ge- · 
hele Singapore-staf, dat de heer Sandt 
en zijn gezin nog lang van een welver
diende rust zullen . mogen genieten. 

De heer Sandt wordt in zijn functie 
opgevolgd door de heer F. Bandsma. 

• 
-De hoofdemploye W. Ch. M. Jul. 

sing te Singapore is ' per Oranje met 
verlof naar Europa vertrokken. Hij 
wordt vergezeld van zijn gezin. 

Ook vertrok uit Singapore met ver· 
lof naar Europa de hoofdemploye A. L. 
van den Bosch. 

Vervolg K.P.M.·nieuws: zie pag. 15 . 

MET DE )(,. {P. £,1Vl .. OP STAP 
NAAR HET EILAND LEIDEN. 

Het eerste door de KP.M. georganiseerde 
nitstapje naar het eiland Leiden op is een 
succes geweest. Twaalf K.P.M.-ers hebben volop 
gcnoten van zee, zand, zon, wind en water, van 
(le~aaU) onderduiken, zonnen, etcn en wan· 
delen. Een hele dag httiten, een hele week· 
tevrcden .... 

. Een stel presentabele lie den . vertrok, een 
kannihalen-stam kwam roodverbrand en deer·· 
lijk verveld (herhaal: verveld) terng. 

De K.P.M.·ers reisden op kosten van de maat
schapplj, aile ' deelnemende niet-K. P. M.-ers 
moesten een nica·kwartje betalen. Doelpunt 
voor P. Z. 

De tweede tochl op ·6 Jnli .was geheel volge· 
boekt met K.P.I\1.-ers. 

NAAR DE PLANTENTUIN IN 
BUITENZORG. 

Een klein troepje K.P.M.-ers heeft op een 
tochtje naar Buitenzorg gemaakt, dat niet le· 
vorcn kon worden aangekom:li~d. omdat de 
~fficiele vergnnning d\)r antoriteiten op zlch 
liet wachten. De dcelnemers namen dan ook 
her risico, dat zij zouden worden teruggestuurd. 
Dat geheurde echter niet. De reizigers bekeken 
de stad, vonden hct aantrekkelijker en koeler 
dan Batavia. (Hoe bestaat het? Red). Zij 
rnaakten een uitgehreide wandeling door ,de 
tuin". Er was bij de mannelijke deelnemers 
verder grote belangstelling. voor de folklore, 
bestaandc uit wassl'nrlr. Rogorse schonl'n in de 
kali. Na afloop Heinekens' bier (adres ver· 
krijghaar op het hoofdkantoor!) bij cen 
Chinees. 

Zeer geslaagd rcisje,. dat naar meer smaakt. 

V erslaggever. 

Waarom is ,De Uitlaat" van deze 
reisjes niet op de hoogte gesteld? Der
gelijke dingen moeten we net hebben 
als we een echt personeels·orgaan willen 
worden. En was er nou niemand, die 
foto's heeft gemaakt? Zo ja: waarom 

• heeft de redartie die niet ter inzage 
en eventnele publicatie gekregen ...... ? 

-Te Den Haag is op 6l·jarige lee£. 
tijd overleden ir. Hein van Essen, dich· 
ter; hee~dhouwer en etser. Ir. Van Essen 
was, wat ~elen in ons hedrijf misschien 
niet hekend zal zijn, de houwer van ons 
hoofdkantoor aan· het Koningsplein 
Oost. ·M.S. B IARO WEER IN DE VAART • 

- ,Er zij Iicht", zei de T.D. En er 
lf..l"\_licht in het Logeergehouw, dat net 
a~e andere Bataviase huizen in ver
band met de heperkingen op het 
stroomverhruik -die de meeste mensen 
~ich nog maar steeds niet vrijwillig wil· 
len opleggen- periodiek in het donker 
werd gezet. De T.D. sleepte een Iicht· 
aggregaat aan, dat werkt op de dagen 
en avonden, dat Batavia's hard-pressed 
eJectriciteit-bedrijf machteloos de han
den in de schoot legt. Dus zit het Lo· 
geergebouw nu niet meer eens in de 
;Zoveel dagen in het donker. De Lo
·geergebouw-gemeenschap is de T.D. 
daarvoor wei dank verschuldigd. 

• 
- De chef T. D. in Singap~re, de 

hoofdwtk R. T. Sandt, is met veriof 
naar Australie gegaan en krijgt daarna 

Het m.s . . Biaro is met lading nit Sin
. gapoz-e te Priok aangekomen en lteeft 
na Iossing ligplaats gekozen in de Kali-' 
mati voor bet ondergaan· van enige her· 
stellingen. · 

Dat zou het begin kunnen zijn van een me<Ie
deling aan het personeel. Het is eehter het slot 
van een lange geschiedenis, waarvan wij de hij
zonderheden ontvingen van onze correspondent 
in Singapore, de heer W. Fontijne, die ons het 
volgende schreef: · 

Het m.s. Biaro werd op 14 November 1945 
op de binnenrede van Singapore teruggevonden. , 
De volgende morgen was de Chef T.D. aldaar, 
de heer. R. ·T. Sandt, er. al bij om een onder· 
zoek in te stellen, Wat hij aantrof was bedroe· 
vend. Hoofdmotor, hulpwerktuigen; schroef, 
schroefas, machlnekamerkap met schoorsteen 
en aile deuren waren verdwenen, . vermoedelijk 
al gedurende de Japanse bezetting. Na de capi· 
tulatie hadden rampokkers er nog vrijwel al 
het koper· en houtwerk af gesloopt. 

Direct begon men naar de .verdwenen onder
delco te zoeken. Overal en nergens vond nien 
wat, maar· de hoofdmotor bleef spoorloos. War 
werd teruggev.onden, werd zoveel mogelijk ·ge
mon~erd, maar de Biaro bleef slechts ~en .hulk, 
die als ,store·ship" werd gebruikt voor de 
diverae diensten der K.P.M. Een beter emplooi 

had men er nog niet voor. Vooral de Siuga· 
porese C.D. had er p1ezier van en menig op 
hestcmming wachtend K.P.M.-officier deponeer
de zolang zijn koffers en kisten op de Biaro. 

Eindelijk vond men in een kleine Chineese 
machinefabriek de hoofdmotor, in zeer verwaar
loosde toestand. Samen met de Commissie Ned. 
Indisehe eigendommen -met die merkwaar· 
dige initialen C.O.N.I.E.- werd de motor door 
de K.P.M. teruggevorderd, opgelapr, gemontcerd 
en met bekwame spoed -in opdracht van 
Batavia- vaar-klaar gemaakt. In Batavia sprak 
men van ,zoveel mogelijk vaar-klaar maken", 
maar de T.D. in Singapore heeft de Biaro hele
maal weten te herstelleh en dus moeite en 

: deviezen uitgespaard. Op 20 Juni j.l. ging zij 
uit bet dok. Op de 24e maakte zij een geslaagde 
proeftocht en haalde naar schatting 8 mijl. De 
Biaro is nu weer een modern motorscheepje, 
met sietlijke opbouw en fris in de verf. Een 
her-aanwinst van 170 ton draagvermogen voor 
de K.P.M .. vloot. 

De heer Sandt en zijn T.D. verdienen een 
grote pluim. De Biaro zal gaan varen voor des 
heren Iken's ,,.Srichring Gemeenschappelijk 
Schepen Bezit" in de arrhipel-kustvaart. Maar 
in de Kalimati krijgt zij eerst nog even een 
goeie beurt. Er is tenslotte altijd nog wel wat 
aan op te knappen. 13 



DE REAEL TERUG. 

een schitterende rijsttafel, waarvoor 
aile spullen mee uit Batavia Waren 
gebracht. 

· . Op· 12 Juni yeriiet de Reael Kobe. 
Aan boord waren een stel Jappen, die 

naar' lndie terug gingen om wegens 
oorlogsmisdaden terecht te staan, o.m. 
de eX::gouveJ.neur van Celebes. 

De Reael heeft bij vertrek Kobe 
ongetwijfeld en zucht van verlichting 
geslaakt over zijn verlossing. De Jap· 
pen hadden iets van hun prooi moeten 
loslaten. De K.P.M. is niet voor zo'n 
kleintje vervaard. De mannen van de 
T. D. hier en buiten Justen nog wei . 
honderd van die wrakken. 

Het is interessant er nog even bij te 
vermelden, dat kapt. Poeder in 1935 
als eerste stuurman een half jaar op de 
Reael heeft gevar:.:·e:.:n:.;·--------

BAZOIA 
Gezagvoerder M. F. S. van Zeyl van 

het m.s. Balikpapan schrijft omi: 
,Toen jk na ruim drie jaren inter· 

nering weer als burger op de nog wel 
niet helemaal normale- maar wch 
betrekkelijk vrije wereld werd losge
laten, waren m 'n ogen in een vrij 
slechte staat, zodat ik me snel een pas
sende bril liet aanmeten. Na een paar 
maanden behoorlijke voeding en rust, 
kwamen m'n ogen weer aardig bij, zodat 
ik kon volstaan met een zwakke lees
bril. In Hoiland werd ik dan ook 
prompt goedgekeurd en na een stevig 
verlo£ keerde ik naar Indie terug en 
kreeg het commando over een van de 
K.P.M.-schepen. Bij de navigatie en het 
lezen van zeekaarten heb ik van m'n 
ouen niet de minste last, maar er is een 

t:) 

ding, dat me voortdurend ergert: de 
Berichten aan Zeevarenden". Iedere 

~eemali weet, dat die belangrijke ken· 
nisgevingen bevaiten; die met aandacht 
moeten worden bestudeerd en op kaar
ten en ·in zeemandsgidsen verwerkt. 
Nu zijn deze uiterst belangrijke berich
ten gestencild in eeti lettertype, . dat 
op het eerste gezicht de indruk maakt 
van hieroglyphen. Bij grondige b_~· 
schouwing zijn ze meestal wel te ontclj
feren, maar blijven toch in hoge mate 
onduidelijk, mede door het slechte pa
pier. 

Hieraan moet natuurlijk iets worden 
gedaan en ik hoop, dat de betreffende 
instanties deze, mijn klacht in ,De 
Uit~aat" onder ogen zullen kr~i{:1;en en 
iets zullen doen om de BAZOIA in 
den vervolge op beter papier en met 
duidelijker letters te doen afdrukken, 
een en ander tot verheugenis van ge
zagvoerders en _ ten gerieve van de 
tweede stuurlieden, die de BAZIOA's 
op kaarten en in gidsen moeten bijwer
ken. Arme kerels!" 

MOE ·SI~REFLEXEN 
EEN WEDERZIEN. 
' 

Op een mistige morgen in een motor· 
boot I•angs de Zuidelijke Moesi-oever 
varende, had U tot voor kort, tussen 
even tal- als troosteloze ribbekas
ten van voormalige r:ivierkastelen in, 
een .rare, platte ijzeren bak kunnen zien 
liggen. Heel eenzaam en verlaten en 
met een soort pasanggrahan er op. Uit 
de ,voorgalerij" daarvan stak een vlagge
stok. Nat~urlijk om de vlag te kun
nen Iaten wapperen op nationale feest· 
dagen. Dat had de pasanggrahan-man· 
doer logisch bedacht. Maar toch voe~de 
ik, dat er iets r.iet klopte. Want als U 
met een handig boogje om een mist
wolk heen gluurde, zou U aan liet einde 
van die vlagl!stok iets hebhen zien 
hangen, dat vlag noch schone ·was was, 
maar loodrecht op het water wees. 
Gelijk de duim van een oud-tijdse 
Imperator, ·die de winnende gladiator 

•te kennen wilde geven, dat hij zijn 
overwonnen tegenstander vrije~ijk om 
hals kon brengen. Uit welk keizerlijk 
bedrij£, vele eeuwen later, zij het in 
iets gewijzigde vorm, een vee-clausule 
is geboren, luidende: ,vrij ,yan sterven, 
poten breken. enz." Ik wil wed den, 
dat zelfs Robinson en Bastiaans dit niet 
wisten. Zulke dingen leert U nu spelen· 
derwijs als U trouw ,De ·Uitlaat" leest. 
Correspondenten van ,,De Uitlaat" 
weten namelijk veeL Die wijsheid 
komt hen amhtshalve aanwaaien, zo 
maar, fuut, uit de. lucht, zodra zij zich 
als correspondent hebben Iaten in· 
schrijven bij Bouwer. Maar correspon• 
denten zeggen natuurlijk lang niet 
alles, wat zij weten. Er bestaat ook zo 
iets als br-hr-hroepsgeheim. 

Doch terzake. Ik was aan het ver
tellen van die viaggestok, die zulke 
ernstige afwijkingen vertoonde. 

De mist, dan, temidden waarvan deze 
Moesi-reflex een aanvang nam, kon na
tuurlijk niet te lang aanhouden. Dat 
zou maar tijd · -ja, tijd- papier en 
dus deviezen hehhen gekQst. Dies ver· 
zocht ik de heer djoeroemoedi. vriende-

KRA.NEN VOOR ROTTERDAM 
Het havenhedrij£ van Rotterdam 

krijgt er; bij bes~uit van de Rotterdamse 
gemeenteraad, 10 electrische por:aal
kranen met een vlucht van 36 meter, 
bij. Verder 6 diesel-electrische s:uk. 
goedkranen met een vlucht van 18 
meter en een hefvermogen van 6 ton. 
Aangezien er nog 14 andere kranen in 
hesteUing zijn -8 in Enge:and en 6 
in · Nederland- zal Rotterdam met
tertijd over 30 kranen meer beschik· 
ken, aldus' het ,,Daghlad Scheepvaart". 

lijk om de mist Iekas te doen ophoe· 
pelen. Hetgeen . de mist gehoorzaam 
deed. Zij week. Gelijk alles moet wij
ken, als men maar het woord deviezen 
noemt. Uitgezonderd Beenhakker. Die 
zegt: ,Damn it ! ! " En er is Smits 
huidcreme voor zijn pokdalige schepen. 
Ook een baantje! 
· Enfin, dank zij de aidus ingetreden 

klaarheid, zag ik plots hoezeer ik had 
gedwaald. De rare bak met toebehoren .· 
was helemaal geen rare bak met toe
behoren. Maar I (een) gezegd-te-zijn 
~ompleet vaar-aggregaat, toegenaamd 
~,hekwieler". En niet zo maar een hek· 
wieler, doch : DE HEKWIELER! Nu 
is feiteUjk alle aardigheid van deze 
ref~ex a£, want U hebt door alles heen 
al gevoeld, wie die hekwieler was. J a, 
inderdaad onze oude Bingin, die stand 
had weten te houden door aHe Jap
penjaren heen. En zo ·zag ik haar te
rug. Tussen allerlei oorlogsresten. . _.., 
Maar heelhuids en ongeschokt als • . 
mer. V erd~r emplooi nader te :t;eg& 
len . .. . .. . . . 

,Om kippevel te krijgen'\ zei Alle
gonda. Dat is onze steno.· ,Ik won dat 
ik mijn vulpotlood, merk Parker, terug 
kon krijgen", zei ik. En toen vroeg 
Aliegonda: ,Waar is die dan geble· 
ven?'' En toen zei ik ·weer: ,Op de 
bodem van de Moesi, van de schrik of 
de schok van het weerzien". En to en 
zei Aliegonda \veer: , Dat is nu de ri
sico van het bedrij£". Steno's willen 
altijd het laatste woord hebben, ook al 
hebben zij gelijk. 

Zodra nu de Karsik, de Poelau Laut 
en de S~q.rtenhondt zijn vertrokken, 
hoop ik' in ,De Uitlaat" terug te mo
gen komen met een ander· echt gebeurd 
verhaal over de Bingin. Want de 
Binl{in h.eeft intussen emplooi_..-; 
von den. En wat voor emplooi! ~ 
over een volgende maal. Allegonda (de 
steno) en ik (de Uitlaat-klep) groeten 
U alien zeer. 

H. E . A. v. Rijckevorsel. 
Palembang. Juli 1947. 

DE RA.NGLIJST 
Natuurlijk had die er al moeten 

zijn, want zij behoorde bij het Juli
nummer. Als zij er nog niet is, is dat 
te wijten aan het feit, dat de hoofd
redacteur van ,De Uit~aat'' het in de 
tweede helft van deze maand te druk 
heeft. gehad en verder omdat het werk 
de Drukkerij Visser ·ook een heetje 
over de kop is gelopen. Zij is echter 
opgesteld en wordt thans zo spoedig 
mogelijk gedrukt. 



Scheepvaartnieuws 
uit 't Oude Land 

RADAR-PROEFSTATION. 
Op 7 Juli j.I. is te Noordwijk een voor 

Nederland geheel nieuw en uniek in· 
stituut geopend: een radar·proefstation. 
Het staat onder Ieiding van de heer 
J. M. F. A. van Dijk. Ook in Nederland 
is van nu af aan dus bet systematisch 
ondeiZoek naar de toepassings-moge· 
lijkheden van radar mogelijk. Ons land 
heeft -zo zeide het ,Dagblad Scheep· 
vaart" naar aanleiding van dit feit
op dit gebied een grote achterstand in 
te halen, tengevolge van zijn ge!soleerde 
positie gedurende de Duit se bezetting. 
Onze zeelieden, die de oorlog ,buiten" 
waren, ·hebben al practijk met radar 
kunnen opdoen en ve!en hebben ver· 
moedelijk aan radar hun Ieven te 
danken. 

Het nieuwe proefstation heeft een 
moderne installatie voor de toepassing 
in de koopvaardij. Het zal zich ook be· 
zighouden met de vraag in hoeverre 

derlandse industrieen bij de bouw en 
ontwikkeling van .radar betrokken 
kunnen worden. Binnen een jaar hoopt 
men in Nederland, met gebruikmaking 
van Engele onderdelen. het eerste ra· 
dar·apparaat te kunnen bouwen. 

·• 
DE BOER PRESIDENT-DIRECTEUR 

N.D. S.M. 

De oud-commissaris-generaal, de heer 
F. de Boer, is weer in zijn oude werk 
terug. Hij is n.l. benoemd tot presi· 
dent-directeur van de ·Nederlandse 
Dok- en Scheepsbouw Maatschappij te 
Amsterdam. De benoeming houdt ver
band met de moeilijkheden, die zijn 
ontstaaxi in de Ieiding na de fusie van 
de Droogdok-Maatsch appij en de 
Scheepsbouw in 1945. Als gevolg daar-

n trad ir. W. van der Laan af als 
irecteur van de N.D.S.M. en werd be· 

noemd tot lid van de directie van de 
N.V. Ver. Vliegtuigfabrieken Fokker. 

Vervolg K. P.M. - nieuws 
- Wij ontvingen de volgende opgave 

van de bemanningen van de ,B"· 
coasters, die begin Augustus uit Neder
land naar lndie zuHen vertrekken. 

De B easo: oud-gezagvoerder J.•F. C. 
Wilhelmy Damste; 3e stuurman Th. 
A. J , Ziedses des Plantes, die van Eu· 
ropees verlof terugkeert. 

De B elanta: oud-gezagvoerder C.A. 
M.I. Kramers; 2e stuurman J. van Dam, 
die vroeger op de Nieuw-Holland zat. 

De Berombang: Oud·gezagvoerder 
Jl. Koppenol; 3e stuurman J. H . W. 

Voigt, te1·ugkerend van Europees ver· 
I of. 

De Besori: oud·.gezagvoerder K. H. 
Vos; 3e stuurman }>. H. G. Rynders, 
terugkerend van Europees verlof. 

Op elk der coasters is een 4e stuur
man. Zij zijn J .D. Jelys, T.v. d, Molen, 
T. Zuidema en J. Slijper, doch wij 
weten niet precies op welke coast~rs 
zij zijn geplaatst. 

• 
-De volgende mutaties hebhen plaats· 

gehad ten hoofdkantore te Batavia: 
Dt heer A. Ha1·teveld heeft op 19 

Juli j.I. de afd. Equipage overgenomen 
van de heer J . C. van Noordenne, die 
met Europees verlof is vertrokken. 

De heer C. Caffin heeft op 18 J uii 
j.I. de Ieiding van de afd. Expeditie 
overgenomen van de h eer K. H. Mol
leman, die. eveneens met Europees 
verlof is vertrokken. 

De heer G. Ch. Hamaker heeft op 
19 Juli j.l. de Ieiding van de afd. Veii
voer-Bureau Brandstoffen overgeno
men van de heer G. T . Steketee, die 
inmiddeis met Europees verlof is ver· 
trokken. 

• 
- Op 8 Juli j.l. werd te Menado op· 

gericht de N.V. Noord-Celebes en Mo· 
lukken Kustvaartmaatscl1appij, die de 
kustvaart zal gaan lieoefenen in h et ge· 
bied van Noord-Celebes, Sangir en 
Talaud, Halmaheira en de Tomini· 
bocht. De schepen zullen optreden als 
,,feeders" voor de vaste lijnboten der 
K.P.M. 

AI$ lndonesisch directeur treedt op 
de heer F. L. Sigarlaki, oud chef Bui
tendienst der K.P .M. te Menado. 

De· Nederlandse 'directeur is de beer 
F . Kuitert, tot dusverre werkzaam op 
het Menado-agentschap. 

- Aan de Ltz. bij de K.M.R., de 
heer M. C. Motta, gezagvoerder van 
de· Ophir, is met ingang van 1 Mei j.l. 
vergunning verleend om op het koop· 
vaardijschip, waarop hij gezagvoerder 
is, de reservevlag als natievlag te voe
ren. 

• 
- V oor de machinisten-examens, die 

van 9 tot 17 Juli j.I. te Batavia werden 
gehouden, meldden zich 10 candidaten 
aan, waarvan er I niet kwam opdagen. 
7 slaagden, 2 werden afgewezen. · Tot 
de geslaagden behoort de K. P. M.-er 
J. A. Gieltjes voor het diploma-A als 
scheepswerktuigkundige. 

Hartelijke gelukwensen! 
Intussen · verzoekt men ons mede 

te delen. dat er in principe besloten 
-is om de examens voor scheepswerk· 
tuigkundigen ieder jaar te doen hou· 

den in het begin van de maanden 
Maart, Juli en November en die voor 
stuurlieden medio Februari, 4-ugustus 

. en November. De ee1~stvolgende e.xa· 
mens worden dus respectievelijk be
gin en medio November a.s. frehouden. 
De juiste data .z;ul!en nog tijdig -ook 
in , De Uitlaat"- worden bekend ge· 
maakt, doch candidaten voor· de beide 
examens weten nu dus ongeveer waar 
ze aan toe zijn. Dit geldt vooral voor 
hen, die op de grote buitenlijnen varett 

• 
- Van de hand van S. J. Graaf 

van Limburg Stirum verscheen onder 
de titel ,Varen in Oorlogstijd" in Ne
derland een hoek, dat vrijwel aile 
gegevens over de Nederlandse koop
vaardij in de afgelopen oorlogsjaren 
bevat, ook van de K.P.M.-schepen. Dit 
boek 2;al binnenkort b~i de boekhandel 
verkrijgbaar iijn. Prijs fl. 13.50 . in 
lndie. De maatschappij zal een groot 
aantal exemplaren in Nederland be- . 
stellen, onder meer een voor de biblio· 
theek van alle K.P .M.-schepen. 

STOP PRESS 
Juist vo6r het ter perse gaan van ~it 

nummer hereikte de redactie van de 
zijde van P.Z. de mededelinl?;, dat · een 
vertegenwoordiger der afdeling met 
een van de . Philips-mensen in Batavia 
een onderhoud heeft gehad over het 
radio-vraagstuk. Hem. werd niedege· 
deeld, dat Philips hinnenkort een aan
tal radio-toestellen voor gelijk- en wis· 
selstroom voor no en 220 volt verwacht. 
Philips -die daarover intussen ook 
niet uitslui~end zeggenschap heeft
wil trachten uit de aan te voeren toestel
len een prioriteit te krijgen voor 30 tot 
40 toes tell en ten hehoeve van · het va· 
rend personeel der K.P.M. De prijs . der 
toestellen staat nog niet geheel vast. Hij 
ligt om en nabjj de f 565 . ....:... Wordt 
de ,prioriteit verkregen dan zal de 
m~atschappij die 30 tot 40 radiotoestel
len moeten aanschaffen, ter distrihutie 
onder het varende personeel. De toe
stellen .zullen zeer . bepaald niet ter he
schikking komen van het wal-personeel, 
dat dagelijks de gelegenheid heeft om · 
zich langs andere weg van een priori· 
teit te voorzien. 

Tei1einde teleurstellingen te voorko
men, is het misschien dienstig er met 
klem op te wijzen, dat het geenszins 

· zeker is, dat de maatschappij inderdaad 
ook in de gelegenheid zal worden ge-

steld om de. 30 tot 40 radiotoestellen 
aan te schaffen. De afdeling P.Z. echter 
stelt alles in het werk om de heschik
king over de toestellen te krijgen en er 
is zeker reden om goede hoop te heb
ben. 15 
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Nog meer -K. P.M. - nfeuws 1 
-Gelijk wij reeds meldden, atootte de 

Stagen op 2 Juli j.I. 's avonds om kwart 
voor tien bij vertrek van Singapore op 
een onder water liggend Wl'ak. De ,Uit· 
1aat"-correspondent te Singapore, W. 
Fohtijne, schreef hierover nog het vol
gende: 

Gelukkig Iiep de Stagen s]echts een 
zeer matige vaart, waardoor het ledige 
schip, dat ee}l grote stuurlast had, met 
het voorschip vrijbleef, terwijl het ach
terschip bij de achterpiek en hiel ge· 
boeid raakte op het wrak. Als de vaart 
groter ware geweest, zou het schip 
ongetwijfeid over het wrak zijn gescho
ven, waardoor roer en schroef zo niet 
vernield dan toch zwaar beschadigd 
zouden zijn geworden. 

De voigende morgen was het hoog
water en toen constateerde men, dat de 
drempel van de schroefkapel juist Olll

der de wateroppervlakte lag. Door het 
leegpompen van de in het achterschip 
aanwezige tanks had men reeds getracht 
de ongelijklastigheid van het schip iets 
te verminderen. Intussen had 2e stuur
man F .. -W. Bismeyer het vlak onder
zocht door onder de Stagen te duiken. 
Er h!eek geen schade te zijn, hetgeen 
lVe1·d hevestigd door tankpeilingen. 
Zo "lag de Stagen met het achterschip 
gehed op de huid tussen twee wrangen . 
van het wrak. Door het inpompen van 
300 ton zoet water in luik I kwam het 
achterschip tensiotte zover omhoog, dat 
de Sta~en met sleephootassistentie bij 
het vol{:!;ende hoogtij vlot kwam. Nadat 
door duikers-onderzoek was vastgesteld, 
dat er geen schade was veroorzaakt, 
heeft ,Bureau Veritas" een certificaat 
van zeewaardigheid uitgereikt en kot\ 
de Stagen naar Bangkok vertrekken. 

• 
- Wij wensen geluk met het liehalen 

van het diploma 3e stuurman G.H.V., 
de K.P.M.-ers J. D. Jelys, B. Dirks, 
T. v. CI. Molen, T .. Zuidema en J . 
Slijper. 

• • 

- Respectieve!ijk op 8 en 24 Juli j.l. 
juhileerden ten hoofdkantore -de ge· 
zagvoerders A. W. M. van Koesveld en 
W. Koning. In de directiekamer had 
een kleine plechtigheid plaats, waarin 
den jubilarissen de hekende enveloppe 
met inhoud werd ter hand gesteld. 

• 
- De De Eerens zal vermoedelijk 

medio September uit Nederland naar 
Indie vertrekken om zich bij de 
K.P.M.-vloot te voegen. 

• 
- De commodore van de K.P.M.

Yloot, &eza&voerder J. M. van Noorden 

zal begin Augustus het commando over 
het m.e. Ruys overdragen aan gezag
voerder H . Koning, die met verlo£ uit 
Australie terugkeert. 

Gezagvoerder Van N.oorden gaat ~an 
met Europees verlof met in aansluiting 
daarop pensioen. 

Gezagvoerder G. J. Rashoril zal 
medio Augustus het commando over 
het m.s. Straat Soenda overj!:even ann 
gezagvoerder W. A. E. Dopheide. 
Gezagvoerder Rashorn gaat eveneens 
met verlof en wordt in aansluiting 
daarop gepensionneerd. 

Wij wensen de scheidende gezag
voerders een welverdien"de rust toe en 
spreken de hoop uit, dat zij nog lang 
van hun p·ensioen zullen mogen ge
niet.en. 

• 
- Per ms. Ruys keerde de 3e stuur

man G. Hoek terug van een verlof, 
dat hij in Zuid-Afrika heeft doorge
bracht . . 

• 
-In de maand Juli ging per Oranje 

gezagvoerder W. H. Frentz met Euro
pees ver1of. Met de Nieuw-Holland 
vertrokken met verlof de 2e stuurman 
W. J. Pottinl!'a en de 3e stuurman 
D. Brouwer. Wij wensen allen veel 
plezier. 

• 
- De 3e s•uurman P. H. G. Ryn

ders, die in Nederland verhlijft:. slaag
de aldaar op 2 Juli j.l. voor het diploma 
2e stuul."Dlan G. H . V. · 

De 3e stuurman G. A. va~ Bentum, 
eveneens in Nederland, slaagde op 10 
Juli voor het diploma le stuurman 
G. H. V. 

Hartelijke gelukwensen! 

• 
- Wij' horen, dat Dr. Van Leent wel

licht spoedig de leidiug van de Medi
sche Dienst om gezondheidsredenen 
zal moeten neerleggen. 

Klein Piezeltje Maar 
Het ·begint dus weer een beetje te 

lijken op die goede oude #;den, toen 
een passagiersschip cigenlijk luxe-in
het-k'IJ.)(ldraat was. Op de grote schepen 

-van de grote lijnen is tlcm d~e luxe, on
danks oorlog, nog genoeg overgebleven. 
Op de binnenlandse lijnen echter 
moesten de passagiers zich tot dusverre 
maar tevreden stcllen met hetgeen werd 
geboden. Maar hier begint nu van. de 
Ophir de victorie. Dit schip vaart, zoals 
men weet; o p de sneldienst Batavia -
Mak!JlSsar, nada! het in Nederland u 

VISSER & Co. BATAVIIA 

DE KOfK 
Directeur Hens is de redactie komen 

complimenteren ~et de uitvoering 'en 
inhoud van het · Juli-nummer, dat hij 
-naar hij zeide- ,met heel veel ge· 
noep;en had gelezen". 

Ret is natuurlijk prettig om zoieta te 
horen, vooral daar dezelfde pluim ook 
door nnderen werd . gegeven. 

. EN DE G.ARD 
Directeur De Jong heeft de redactie 

een kattebelletje gestuurd om te wUzen 
op enige ,storende fouten" in het J uli
nummer. Die mogen -zo zeide hij
niet voorkomen, want ,De Uitlaat" is, 
hehalve personeels: en voorlichtings· 
orJ!aan ook een scheepvaartnlad. · · 

Volkomen juist. Het mag inderdaad 
niet voorkomen, dat de Beta maar in
eens Bertha werd en S.M.N. er door he· 
middeling; van de , Uitlaat"-redactie de 
Willem Ruys van de R.L. bijkreeg. 

Hierhij ·de beleefde verontschuldi-' 
ging van de redactie aan de Beta en de 
Rotterdamse Llovd. 

Ook wat betreft de Erna, die er dom 
de redactie van is beschuidigd te heb· 
ben ~eparasiteerd op de Swartenhondt 
en zich door laatstgenoemd schip van 
Semarang naar Batavia te hebben laten 
slepen, zijn wij -,-wat de Groningers 
noemen- , indewarrewest". Eerste ma· 
chinist J. A. Cop van de Erna is na•uur
Jijk spinnijdig op de redactie, die hem 
intussen haar verontschuldigingen a-an
biedt. De Swartenhondt is met de Henk 
en niet met Erna op stap geweest. 

I Vr~:::.:::::pva::;l I 
{ Mevr. A : ,W aar werkt Uw 'echt- I l genoot?" 

I 
.MeVl'. B : , Hij werkt niet, hij 

vaart''. 

-••o,..... ~~ ~_.....~ ..,_,~~~ 

omg~bouwd van hospitaal- tot 'passa
giersschip. In het moederland is het 
flink geravit_ailleerd, ook op het gebied 
van dranken, die er na aankomst in 
Priok ditmaal niet af zijn gehaald, doch 

-aan boord bleven. Zodtzt aan. boord van 
de Ophir nu 'weer een klein borreltje 
kan • worden geschonken. Bovendien 
mag iedere passagier op de reis van Ba
tavia naar MakassfLr of omgekeerd 1 
doos sigarcn van 10 stuks en 1 pakje 
sigaretten kopen. 

Nu men dit weet, zal de passage-aan· 
vraag voor Makassar per Ophir wel 
enorm stijgen ....... -. Eigenlijk m.oet je 
die dingen niet teveel adverteren! 
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